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ب!!اللىهـلؤ!صراللىإءر!!طهم!!!
هملاورنجةاالمح!للؤاشللهلىارلفاا
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فم!لمحس!!ف!!يروليمرلر!طثبى
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الص!ئزوو

نحتىفا!نر!رلمإةجمأدظرلآللرزةروفيودزأالزرر2لظي

وي!برللى!ركاوحر!ال!رمم!لموو!ئط!ءوالىظووطوروئمىلين

ا!صنز!طال!،ركهولابنرو!لىشجم!!ربفةح!

!ر
ي!لىلمج!ىراطلمج!لالأ!!ئمكاطقبقئشوليئ

ر،
ممهرد!ونكررلهـبئ!ررجمهرئ!!الزولصلكلمج!لم!ر

ولم!
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تم!تة.

قمىر!!رهـءممط/7سلاس!/7فقموح!ت!رتظقمىهى/!دلرسهتتهـيتر

"ور/!شم!عموفي!عربجزيرةشبفيسلاصه/7!بربمةخ!ضت/لمجميرض

ءفتتطره!!حربه/ممص!رهـ/لاو!تيققه!حؤ/صصحر!رفة/س!ب!رفدفيمر!رى،

شكظ!رهر!عربءحبمم/فورخينءفقموحعر!عق/ممط!ومتي/هـ/ممعهـوولت

فرءظولتقمىء!سري!!تهرضستيء7!ميزصطتيو!ته/7/فئم!ته/هـ/ممعهـوولت

رضمت!ء7!ميز،نت!2!ظتصعزقحهمم/ممص!رر!عرممب!ءجهلآ/طفمتوحع

صرص!لمليس/لهـظتفرهتعكهمضهمم7!وكسلآترفى2/و،/قمديمةسهبر!سريخ

!مضير!سهر

ءسقه/ءطهتقحضى/لخطير/مموضوعفد/في/لخوض/ن!شرو7

وكحمصعق،كا/لرءل!تسيطو!و!تي!ممص!رر/7فىشمةص!مموضوعوصعزقه

!!تمسكاف!يمين.ؤتقهجة/ءليشدعى

!حصرفي/لاسلاصهلهـممعسكرتيفعكت!بفرءمش!كثيروجدتوقر

/مم!رمم!ء/فو!فتن!و!ىتمرلمحع،ص!محمدقيسهم/!ركق!قكبفوفكه/فىشرممعلم

قمىستم!%صيجتيعر/7فئلى!عصر/فىشدممع،فىسلاصه/7!عسكرتي/!طضه

غحهط./ئ!ههـضىبق/لخط!بوعمر!صريتىمجر/بر/نحهـنظفى/غممد!

فىصؤ/ض!ممىفقمح/7قيذهرس!فمى/ممب/نمته!عسمكرقي!/شتمعرض/لخطط

وسعد،!ضم!فعءشتهبنءفشىطصربن/لمجرحعءبرعمبدةبن!و!بخ!!د

ل!سهـوبء!رضححسته،بقوشرحصبير/!طص،بنوعمرووقيص،/كعبن

!عسمكرتهتلعميمسير،ذميقهوبخزط،سهـميمةريخت!ظوبخحهجتهوصإشرسهر

ف!يرفيءعكيه!،/ت!هرضوش/لمتدبرذ،/قطذء/وفمرو/ر/ر!قمىا/ممطرق

/قمخصص!/!ضه!عسكرممع!طء!دضثيدبر/لمح!!ت!صوز!فيل!ب

/!طرممع.صرىءقط

ص!!!ككشفشم!وحم!/شرفي،!بحثص!رق!ح!عق/فر!هعزتقمر

وضوفطقه!/!عج!بقتمديرتمشحتىقمح!يو!عكمى6فروقدهـةعق/لخمتيئ،

ذ!ر.عرض!هدخير/ممشمورةءفيصه

صق/لنج!ءضرقي/لآممنى!كمو!فقصر،!بفر//قرمم!كرء/ذفىصنى

ءيمتمدمم.

محهفطهص/ىيه!ور
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التاريخيةالمقدمة-ا

التيالمقاتلةالاستطلاعبسريةالمتعلقةالأخبارحول)1(الرواياتاغلباتفقت

بعث.)ىش!رو(الرسولأنالرواياتهذهفيوردوقد.مؤتةمنطقةالى)-لمجي!ر(الرسولأرسلها

الاسلامالىفيهيدعوهبكتاببصرىملكالىلهببنيأحد(الأزديعميربن)الحارث

أولتلكفكانت.فقتله(الغسانيعمروبن)شرحبيللهعرض()مؤتةمنطقةوصلفلما

لهفاجتمعللجهادالناسوندبعليهذلكفاشتد.اللهرسولرلبمولقتلفيخطيرةبادرة

قتلفإن(طالبأبيبن)فجعفرقتلفإن(حارثة)زيدبنعليهمفافرآلافثلاثة

وقدعليهميؤمرونهمنهمرجلعلىالمسلمينامرفليجتمعقتلفإن(رواحةبنالله)فعبد

الذيالموقعيأتواأنوأمرهم(حارثةمبنزيد)الىودفعهأبيضلواءاللهرسوللهمعقد

بالتهعليهماستعانواوالااجابوهمفإنالاسلامالىالناسفيدعوا()الحارثفيهقتل

(الوداع)ثنيةالىاللهرسوليقودهمخلفهمالمسلمونوسارالجيشوتحرك.وقاتلوهم

وصلحتىحركتهالاسلاميالجيشواصلبينماالمدينةالىوعادواهناكودعوهمحيث

فيفحشدواوبوجهتهالجيشهذابحركةسمعواقدالغساسنةالعربوكان)معان(.الى

الرومحشدكما(اموجذ،لخمبكر،،وائل)بهراء،قبائلمنمقاتلالف()مئةمواجهته

علموافقدالمسلموناماالبلقاء(من)مؤابمنطقةفيواجتمعواكذلكمقاتلالف()مئة

بينهم.فيماالرايتقاسمواوقدينتظرهمالذيالكبيرالحشدبهذاكذلك)معان(فيوهم

الىبالحركةاللهرسوللهميأذنحتىيبرحوهافلا)معان(يلتزمواأنبعضهمرأيفكان

الىمنهمرسولأيبعثوابأنالرأيهذاأصحابوأشارالمدينةالىالعودةاومؤتةمنطقة

الفريقرأيوكان.جوابهوينتظرونوالعربالرومبحشداللهرسوليخبرونالمدينة

حيث(رواحةبنالله)عبدالفريقاهذيمثلوكان()مؤتةالىالمسلمونيمضيأن:الثاني

الناسنقاتلوما-الشهادة-تطلبونخرجتمللتيتكرهونالتيانواللهقوم)يا:قال

هيفإنمافانطلقوابهاللهاكرمناالذيالدينبهذاالانقاتلهمماكثرةولاقوةولابعدد

(.رواحةابنصدقوالله)قد:الناسفقال(شهادةوإماظهورإما:الحسنييناحدى

رواحة:بناللهعبدقالذلكوفيمؤتةالىالناسفمضى

العكومالىالحشيشمنتغزوفرعأجأمنالخيلجلبنا

جمومفترتهابعدفأعقب)معاني(علىليلتينأقامت
ورومعرببهاكانتوانلنأتيئهامآبئوأبيفلا

/الواقدي262،-241ص/8891بيروتالمعارفمكتبةمنشورات/الرابعالجزء/والنهايةايةالبدكثير/ابن)1(

ابن976،-575ص/بيروتالكتبعالممنشورات/جونسمارسدنالدكتورتحقيق/الثانيالجزء/المغازيكتاب

/والملوكالأممتاريخ/الطبري،013-281ص/8591بيروتصادرارد/الثانيالجزء/الكبرىالطبقات/سعد

الجزء/خلدونابنتاريخ/خلدونابن0110-801صوالنشر/للطباعةالحديثالقاموسدار/الثالثالجزء

القاضي/اللهعبداهالفدابيتحقيقالكاملالأثير/ابن،14-04ص/9791والنشرللطباعةجمالمؤسسة/الثاني

.115-112ص/8791الأولىالطبعة/بيروتالعلميةالكتبدار/الثانيالجزء
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منبقريبماوالعربالروممنهرقلجموعلقيتهمالبلقاءتخومالىوصلواوعندما

)مؤتة(لهايقالقريةالىالمسلمونوانحازالعدودناثم)مشارف(لهايقالالبلقاءاقرى

لهيقالعذرهبنيمنرجلأميمنتهمعلىوجعلواالمسلمونفتعبأعندهاالناسفالتقى

ابنوقال(مالكبن)عبابةلهيقالالأنصارمنرجلأميسرتهموعلى(قتادةبن)قطبة

)1(:اسحق

شاطحتى)مجح(اللهرسولبراية(حارثةبن)زيدفقاتلفاقتتلواالناسالتقى)ثم

أول)جعفر(فكانقتلحتىالقومفقاتل(طالبابيبن)جعفراخذهاثمالقومرماحفي

)جعفر(أنالعلماهلمنبهاثقمنحدثني:هشامابنوقال.الاسلامفيعقرالمسلمين

ابنوهوقتلحتىبعضديهفاحتضنهفقطعتبشمالهفأخذهفقطعتبيمينهاللواءاخذ

جعفرقتلفلمايشاء.حيثبهمايطيرالجنةفيجناحينبذلكاللهفأثابهسنةوثلاثينثلالث

فقاتلتقدمثمعنهافنزلفرسهعلىوهوبهاتقدمثم(رواحةبنالله)عبدالرايةأخذ

المسلمين:معشريافقال(العجلانبنيأخوأقرمبن)ثابتالرايةأخذثمقتلحتى

بن)خالدعلىالناسفاصطلح.بفاعلأناما:قال.أنت:قالوامنكمرجلعلىاصطلحوا

انصرفحتىعنهوانحيزانحازثمبهماوخاشىالقومدافعالرايةأخذفلماالوليد(.

(.بالناس

:)2(قالوالملوكالأممتاريخ*كتابفيالطبريوروى

علىحملالمسلمينميمنةعلىكانالذي(العذريقتادةبن)قطبةكات)وقد

(.فقتلهالمستعربةقائد(رافلةبن)مالك

)3(تاريخهفيروىفقدخلدونابنأما

بالمسلمينفانحازالوليدبنلخالدوناولهاالعجلانبنيمناقرمبنثابتالراية)فأخذ

معواستشهدقتلهميومفيالخبرورودقبلالأمراءهؤلاءبقتل)جمد2(النبئيوأنذر

(.العشرةعلىيزيدونالمسلمينمنجماعةالأمراء

:الكبرى)4(طبقاتهفيسعدابنوذكر

فييحثونالناسفجعلبالجرفتلقوهمقادمينمؤتةبجيشالمدينةاهلسمع)فلما

:ليسوا)-لجي!(اللهرسولفيقول؟اللهسبيلفيأفررتمفراريا:ويقولونالترابوجوههم

(.اللهشاءإنكزارولكنهمبفزار

.542-424ص/بيروت/المعارفمكتبةمنشورات/الرابعالمجلد/والنهايةايةالبدكثير/ابن1()

.011ص/الثالثالمجلد/والملوكالأممتاريخ/الطبري)2(

.14صوالنشر/للطباعةجمالمؤسسة/الثانيالمجلد/خلدونابنتاريخ/خلدونابن)3(

.912مى/بيروتصادر/دارالثانيالمجلد/الكبرىالطبقات/سعدابن)،(
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فيهتطزقمؤتةعنمقتضبأخبرأ(الذهب)مروجكتابهفيذكرفقدالمسعودياما

:)1(فقالمؤتةسريةعلى)!ك!ي!د(اللهرسولعينهمالذينالثلاثةالقادةلاستنتمهاد

رواحةبناللهوعبدحارثةبنوزيدطالبابيبنجعفراستشهدثمالبسنة)وفي

(.الروممعوقعتهمفيدمشقواعمالالشامأرضمنالبلقاءأرضمنمؤتةبأرض

العسكريالتحليل-2

عصرنافيالمقاتلةالدورياتكبيرحدالىواسلوبهامهمتهافيمؤتةغزوةتشبه

التشكيلاتاليهتلجأالذيبالقوةالاستطلاعمجالضمنمهمتهاحصرويمكنالحاضر

لتلكتأديبيةغايةمنتخلولافهيذلكومعالواسعةالاستطلاعيةعملياتهافيالمدرعة

خاصةبمهماتالموفدينالرسلقتلجريمةاقترافهابسببللرومالمواليةالعربيةالقبائل

العربءوتجريالناشئةالفتيةالدولةلهذهالهيبةتضمنكماوالرؤساءالملوكبين

جيشأ)!كيهز(النبييرسلأنالأحوالمنحالايفييمكنلااذ،الرومقتالعلىالمسلمين

العصر.ذلكفيامبراطوريةأكبرلمحاربةمقاتلآلافثلاثةقوامه

حاجزأتشكلكانتالتيالعربيةالقبائلتلكتأديبفييبدومباشرسببفهناك

الحاجزذلكباستطلاعيتعلقمباشرغيرسببوهناكالرومانيةللامبراطوريةأمنيآ

واختراقه.لأمنيا

القوةتلكستقطعهاالتيالمسافةعنالناجمةوالأخطارالمهمةلصعوبةونظرآ

فقدولذلكمحتملأامرآالقائداستشهادكانفلقدبهاالاتصالامكانيةوتعذر،المقاتلة

أحدهماستشهادحالةفيقيادتهاعلىيتعاقبونالصحابةمنثلاثة)جصر(الرسولرتب

أمروترك(رواحةبناللهعبد،طالبابيبنجعفر،حارثةبن)زيدالتواليعلىوهم

بينهم.فيمايختارونللمسلمينذلكبعدالقيادة

الىفمعانفتبوكتيماءالىالمدينةمنسارتأنهافالراجحالحملةتلكطريقأما

مؤتة.

حاولناومهما،جنديألفمئةبلغأنهقيلكبيرحشدللرومكانمؤتةفيوهناك

بعشراتالكميةالناحيةمنمتفوقأيبقىفانهالرومانيالجيشحجممنالتقليل

.لأضعافا

692.صالحميد/عبدمحمدتحقيق/بيروتالاسلامية/المكتبةالثانيالجزء/الذهبمروج/المسعودي)1(

"ا
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تعويضالحالةهذهفييمكنولامتوازنتينليستاوالقوتانمتكافئةغيرفالمعركة

يخوضونمعركةالمسلمينفانحتميةالمواجهةكانتاواذالنوعيبالتفوقالكميالنقص

الضخم.الرومانيالجيشهذامثلمواجهةعدمهوالصائبالقرارفان.ولذلكفاشلة

كذلك،الأمرأظنوماالروهـمانيالجيشبحجممعانفيوهمعلمواقدالمسلمونكانواذا

وانمامحمودةليستالحالهذهمثلفيوالمغامرةمعهمفاشلةمعركةبخوضغامروافقد

هذهفيينقصهمكانالمسلمينوأنذلكغيركانالأمرأناعتقد.ولكننيحتميانتحارهي

ونشاطاته.تحركاتهعنالمعلوماتوجلبالعدواخبارمتابعةأوالاستطلاععنصرالغزوة

حجمفيالأرجحعلىفوجئوافلقدللقائهمجيشآحنتمدواقدالرومأنيعلمونكانواواذا

معركةخوضالىمضطرينكانواأنهمايضآاعتقادي.وفيالهائلةوكثافتهالجيشهذا

.الرومانمعمتكافئةغير

فاشل!معركةالروممعيخوصأنهأدركالقيادةاليهآلتأنبعدالوليدبنوخالد

عبقريةعلىنفسهالوقتفييدلوهو.واحدآنفيوجريئاصائبابالانسحابقرارهكانولذلك

انتصروانفهوالقيادةفيهايتسلمعسكريةمعركةأولفهذهالعسكريةالقيادةفيمبكرة

لجيشعامآقائدآيكنولمفقطالمشركينلفرسانقائدآكانفقد)أحد(فيالمسلمينعلى

المشركين.

القرار،اتخاذفيجرأتهعن!هميةيقللاالانسحابتنفيذفيوجرأتهخالدوأسلوب

بالأمرليسالاشتباكأثناءالتماسوقطعالعدو.معالتماسيقطعانعليهكانحيث

بعضمادخالقاماليهالقيادةفيهآلتالذياليومذلكمساءاليسير.ففيولاالهين

المؤخرةودفعالميمنةالىوالميسرةالميسرةالىالميمنة،فحركالجيشعلى.مواقعالتعديلات

أئتيوالضجةعملهاالتيالحركاتبهذهوهو.المؤخرةالىالقلبوأرحبمالامامالى

ليلأللمشاةوعميقمنظمبانسحابقامثم.اليهوصلقدآمددانالعدواوهمقدافتعلها

الىالمطمئنالعدوبهافاجأ!،ثالصبحعمايةفيبف!يسانهنفذهاغاراتغطاءتحت

النتيجة.وسلامةالتفوق

ليومقتالأبهاوخاضقواتهترتيبغيرانماخالدآأنمنالمؤرخونيقولهماأما

فييجازفلاالوليدبنخالدبعقليةآقائدأنأعتقدفاننيالتكتيكفيالعدوبهفاجأآخر

معالتماسلقطعالوقتكسبالىحاجةفيفهوصالحهلغيريعملوالوقتآخريومقتال

المسلمينشهداءعددأنكما.خاسرةمعركةفيمعهيشتبكأندونوبسرعةليالأالعدو

ربماوانهافقطساعاتبضعتتجاوزلاكانتالمعركةأنعلىيدلوهذاجدآقليلأكان

المساء.معوانتهتالظهربعدبدأتقدتكون

http://al-maktabeh.com



مؤتةمعركةمنالمستفادةالدروس-3

بالقوةالاستطلاعلعملياتالتخطيطاسلوبالىأقربكانمؤتةلقوةالتخطيطان-أ

(.)الحقيقيةالمتوازنةالمعركةالىمنها

المتاخمةالعربيةالقبائلتأديبظاهرهامزدوجةمهمةتنفذالقوةهذهكانت-ب

الاستطلاعوباطنهاالرومانيةللامبراطوريةالأمنيالحاجزتشكلوالتيللحدود

الغساسنة.عربفيالمتمثلالأمنيالحاجزذلكلاختراقا!وةبا

يخلومنلاالرومانجيوشمعحقيقيةمواجهةمعركةبخوضالمسلمينقراركان-ب

فيوالخسارةالربحعواملبمقياسضئيلأالنجاحعاملفيهاكونالتيالمغامرة

.القتالساحات

العدوقواتتقديرمنيتمكنوافلمالمسلمينلدىضعيفآكانالمعلوماتعنصرإن-د

امامهم.المحتشدة

الرومفاجأحيثالمفاجأةعاملمنالطرفينكلااستفادلقد.والخدعةالمفاجآةهـ-

بعضفيجنديالفمئةالىوصلانهقيلمتوقعآيكنلمكبيربحشدالمسلمين

متوقعةغيرانسحاببخطةالرومانيالجيشالوليدبنخالدفاجأبينماالروايات

فرسانهبغاراتذلكاتبعكماليلأاليهوصلقدجديدآآمدرأنعدوهأوهمحيث

داخلبعيدآانسحبتقدالمسلمينمشاةكانتبينماأدصبحعمايةمعالرومعلى

الصحراء.

غطاءتحتالمشاهتراجعاسلوبمعتمدآالانسحابفيخطتهالوليدبنخالدنفذ-ر

.الفرسانوغاراتالليلمن

منكبيرةغايةعلىكانالوليدبنخالدقبلمنوتنفيذهالقراراتخاذفيالجرأة-ز

.المبكرةالعسكريةوالعبقريةالحكمة
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زيةبئأ!امهجي!ثى

بنزيدبن)اسامةسريةعنخبرآ(الكبرى)الطبقاتكتابهفي(سعد)ابنذكر.\

(1):فقال(حارثه

أمرللهجرةعشرةاحدىسنةصفرمنبقينلياليلأربعالاثنينيومكان)ئا

س):فقالزيد(بن)أسامةدعاالغدمنكان.فلماالروملغزوبالتهيؤالناسيك!الرسول

أئنى()أهلعلىصباحأفأغرالجيشاهذوليتكفقدالخيلفأوطئهمأبيكمقتلموضعالى

معك،وخذفيهمالفبثفأقللاللهظفركفإنالأخئارتسبقالسيروأسرععليهموحرق

فلماوصدعاللهرسولخئمالأربعاءيومكانفلما.(أمامكوالطلائعالعيونوقذمالأدلاء

فقاتلاللهسبيلفياللهبسم)اغز:قالثمبيده2لواالأسامة(عقدالخميسيومأصبح

وعسكرالاسلمي(الحصيببن)بريدهالىفدفعهمعقودأبلوائهفخرج(.باللهكفرمن

بمنالغزوةتلكفيانتدبالاوالأنصارالأولينالمهاجرينوجوهمناحديبقفلمبالجرف

اللهرسولصحابةمنكثيروغيرهموقاصابيبنوسعدعبيدةوابووعمرابوبكرفيهم

جمراللهرسولفغضب!الأولينالمهاجرينعلىالغلاماهذيم!.تعمل:وقالواقومفتكلم.!

عليهوأثنىاللهفحمدالمنبرصعدثمعصابةرأسهعلىعصبوقدفخرجشديدأغضبأ

طعنتمولئن(اسامة)تأميريفيبعضكمعنبلغتنيفمامقالةالناسأيهابعد)أما:قالثم

وانلخليفللأمارةكانإناللهوأيمقبلهمنأباهامارتيفيطعنتملقد()أسامةامارتيفي

خيرلكللمخيلانوانهماافيالناسأحب.لمنكانوإنللأمارةلخليقبعدهمنابنه

خلونلع!ثرالسبتيوموذلكبيتهفدخلنزلثم(خياركممنفانهخيرابهواستوص!وا

فلما(اسامةبعث)أنفذوا:يقولفجعليك!موواللهرسولعلىالمرضوثقل.الأولربيعمن

رأسه()اسامةفططالموتفراشعلىوالنبئيمعسكرهمناسامةدخلالأحديومكان

:قال،اسامةعلىويضعهاالسماءالىيديهيرفعأخذثميتكملا!الرسولفقئله

لي.يدعوانهفعرفت

منخلتليلةعشرةلأثنيالاثنينيومالشمسزاغتحين!الرسولتوفيوقد

بن)بريدةودخلالمدينةالىبالجرفعسكرواالذينالمسلمون.فعادالأولربيبمشهر

فلما،عندهفغرزهياللهرسولباببهأتىحتىمعقودأ)اسامة(بلواء(الحصيب

بهفمضىلوجههليمض!()اسامةبيتالىباللواء(الحصيببن)بريدهأمرابوبكربويع

منمنعهأي()اسامةحبسفيابوبكرئممالعربارتدتفلما،الأولمعسكرهمالىبريدة

هلالكانفلماففعلبالتخلفلهيأذنانعمرفي()اسامةبكرابوكلمثمفأبىالمسفر

ليلةعشرين)أبنى(أهلالىفسار()اسامةخرجعشرةاحدىسنةالآخرربيعشهر

291-918ص،بمدوتصادردار،الثانيالمجلد،الكبرىالطبقات،سعدابن)1(
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وأجالبالنارطوائفهافيوحزقعليهقدرمنوسبىلهأشرفمنفقتلالغارةعليهمفشن

بالرحيلالناسأمرامسىفلما)سبحه(أبيهفرسعلى()اسامةوكانعرصاتهمفيالخيل

الىفسارالسيرلطذلكبعدقصدثمليالتسعفيالقرىواديفوردواالسيرأغذثم

أحد.المسلمينمناصيبومالياليستالمدينة

:)1(قالابيهعنعروهبنهشامعنعمربنسيفروى.2

اسامةبعثليتئم:قالفيهافترقواالذيالأمرفيالأنصاروجمعأبوبكربويع)لما

كالغنموالمسلمونالنفاقونجمقبيلةكلفيخاصةواما،عامةاماالعربارتدتوقد

جلهؤلاءإن:الناسلهفقالعدوهموكثرةوقلتهمىيخم!هنبيهملفقدالشاتيةالليلةفيالمطيرة

جماعةعنكتفرقأنلكينبغيوليسبكانتفضتقدترىماعلىوالعربالمسلمين

بعثلانفذتتخطفنيالسباعأنظنمتلوبيدهبكرأبينفسوالذيةفقالالمسلمين

لانفذته(.غيريالقرىفييبقلمولوجمب!ماللهرسولبهأمركما()اسامة

جيشتجهيزعلىصممئابكرابا)ان:يقولروايتهقيعمربنسيفوأضاف

فذكرله()اسامةغيرعلينافليؤفر:لهقل:الخطاببنلعمرالأنصاربعضقالأسامة

اللهرسولأميرغيرأؤفرالخطابابنياامكثكلتك:وقالبلحيتهأخذإنه:فقالذلكمجمر

بالمسيروأمرهم)اسامة(جيشفاستعرض)الب!ف(منطقةالىبنفسهنهضثموغشب!د

فقالالصذيقبراحلةيقودعوفبنالرحمنوعبدرا!باو)اسامة(ماشيآمعهموسار

ولسثبنازللستوالله:فقالانزلانوافاتركبأنما:اللهرسولخليفةيا:اسامة

فأطلقهجيشهفيمكتتبأوكان(الخطاببن)عمراسامةمنالصفيقاستطلقثم،براكب

الأمير(.ايهاعليكالسلام:قالالاذلكبعديلقاهلاعمركانفلهذاله

فيها:جاءعنه(الله)رضيهريرةأبيعنأخرىروايةكثيرأبنذكركما

)بذينزلفلماالشامالىسبعمايةفيزيد(بن)اسامةوخهع!يي!اللهرسول)ان

اللهرسولأصحاباليهفاجتمعالمدينةحولالعربوارتدتجم!داللهرسولقبض(خشب

المدينة؟حولالعربارتدتوقدالرومالىهؤلاءأتوخههؤلاء،زذبكرأبايا:فقالواولمجييز

جيشآرددتماجمبيراللهرسولازواجبأرجلالكلابجرتلوغيرهإلهلاوالذي:فقال

بقبيليمزلافجعل()اسامةفوخهرعوواللهرسولعقده2لواحللتولااللهرسولوجهه

ندعهمولكنعندهممنهؤلاءمثلخرجماكلوهلهؤلاءانلولا:قالواالاادالارتديريدون

الأسلام(.علىفثبتواسالمينورجعواوقتلوهمفهزموهمالرومفلقوا،الروميلقواحتى

ع!ي!هالمصطفىوفاةبعدكانتالأسلاميةالعقيدةأنالثلاثالرواياتمنيتبين.3

يحلبكانالذيالوديعالحليمالخليفةهذاوأنبكرابيخليفتهنفسفيتكونماأرسخ

503-403ص،8891ببيروتالمعارفمكتبة،السادسةالطبعة!السادسالجزه،والنهايةايةالبدكثير،ابن1(
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الشدائدمواجهةفيوأقسىآعودأصلبأنهجم!يمالمصطفىوفاةبعدأثبتلجيرانهالشياه

في-لمجمهاللهرسولبتوجيهالتزمءيخييه.فلقداللهرسولصحابةمنعداهماكلمنوالنوازل

عندماالجيشقائدبتبديلالأنصاررغبةعندالنزولرفضكما()اسامةجيشارسال

فيوالفائدةالحكمةمدىعلىالرواياتهذهدئلتكماولمجدالمصطفىرغبةمعاعترضت

علىالجيشذلكبهامزالتيالعربيةالقبائلثباتفيوذلكاسامةجيشارسالتنفيذ

دينها.
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الا!لا!هالمت!أسترأتيجية

خلالهامنتتحددمعينةرؤيالهايكونأنالامممنامةلكلبدلا:مقض.ا

تنموأخذتثمواحدبرجلأتبدالاسلاميةلامةوا،وجودهاعلىبهاتحافظأوشخصيتها

والغربالشرقاقاصيعلىبجناحيهااضفتعظيمةامبراطوريةأصبحتحتىوتتسع

.والرومفارسامبراطوريتاهماالزمنذلكفيامبراطوريتينأعظموحطمت

رجالهاكانوكيفمكةفيالاسلاميةالدعوةبدأتكيفيجهلأحدمنوما

التيدولتهمنواةفيهاواقامواالمدينةالىأصحابهاهاجركيفثم،معذبينمضطهدين

العراقنحواتجهتفقد.وفاتهبعدأماجم!الرسولحياةفيكلهاالعربيةالجزيرةشملت

الىطارقجبلمضيقعبرتثمغرباالاطلسيالمحيطالىوصلتحتىومصروالشام

والسند.الهندبلادوصلتفقدالشرقباتجاهأما،الاندلسبلادوفتحتاوروبا

وهذاوالسلطانالعظمةمناليهوصلتماالىوصلتالتيالامةلهذهبدولا

العالمينالىاللهرسولأنهالعربقومهبلغواحدبرجلبدأتالتيوهيادوالامتدالتوسع

بدلا،الارضفياللهعبادالىيبلغهلكيالسماءوحييأتيهوالمرسلينالانبياءخاتموانه

هذامئلترتقيأنلهايمكنفلاوالاواضحةورؤيامعينةشخصيةالامةلهذهيكونأن

العظمة.وهذهالنموهذامثلوتتعاظمتنموأوالفريدالارتقاء

اللهعبدبنمحمديديوعلىاللهالىالدعوةأساسعلىقامتالاسلاميةفالامة

لهأذنثمذلك،بعدمكةأهلثمالاقربينبعشيرتهبدأحيثعليهوسلامهاللهصلوات

ناوبعد(الدولة)نواةالاسلاميالمجتمعبتأسيسبداوفيهايثربالىبالهجرةالله

علىاللهأتمحتىالمجاورةالعربيةالقبائلالىيتوجهأخذالصغيرالمجتمعاهذبناءتكامل

ومنطلقاللدعوةقاعدةبعدفيماأصبحتوالتيكلهاالعربيةالجزيرةشبهفتحيديه

الاسلامي.الفتحلحركة

نستطيعلا.الخطاببنوعمربكرأبيعهد!الاسلاميةالفتوحاتاستراتيجية20

طبيعةعنفكرةلدينااذاتكونتالاالاسلاميةالفتوحاتاستراتيجيةنناقشأن

الاسلامية.الخلافةمفهومحسبالاستراتيجيالقرار
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الخليفةهذافانعنه(الله)رضيالصديؤ،بكربأبيبدأتقدالخلأفةكانتواذا

منهاكانماءسوامعالمهاحددأولاستراتيجيةاتلكرسمهوالذيمستشاريهوبمساعدة

والاجتهاد)1(.الابداعطابععليهغلبماأوالاسلاميةالدعوةروحمعمنسجما

الدعوةهذهلانبالعربيتعلقمافهوالدعوةطبيعةمعمنسجماكانالذيأما

الاولالاستراتيجيقرارهأبوبكرأصدرالمفهومهذاضوءوعلىأولااليهمتبلغأنيجب

تنطلقمتينةقاعدةمنهايجعللكيالعربيةالجزير؟شبهفيالمرتدينضدالحربباعلان

منالجيوشهذهتتمكنلكيجزيرتهمخارجالعربالىالاسلاميالفتحجيوشمنها

والنظامالامناعادةمنتمكنانبعدنجدهولهذاوالشعوبالأممبقيةالىذلكبعدنقلها

لكيفارسامبراطوريةضدالحربباعلانالثانيالاستراتيجيقرارهيصدرربوعهاالى

ثم،العراقفيللفرسبالولاءتدينكانتالتيالعربيةالقبائلبينالاسلامانتشاريضمن

لكيالرومامبراطوريةضدالحربباعلانالثالثالاستراتيجيقرارهذلكبعديصدر

للامبراطوريةبالولاءتدينكانتالتيالعربيةالقبائلبينالاسلامانتشاريضمن

ومصر.الشامبلادفيالرومانية

التيبالاولويةمتعلقاكانفقدوالابداعالاجتهادطابععليهغلبالذيوأما

الجيوشلحركةاللازمةالامنيةالترتيباتأوللفتحالملحةالضرورةعواملتفرضها

الاسلامية.

ضدالحربباعلأناستراتيجياقرارابكرأبويصدرأنمثلاالمنطقمنفليس

حتىالاسلاميةالخلافةعلىتهبالمرتدينرياحفيهكانتالذيالوقتفيالرومأوالفرس

جذورها.منوتقتلعهابهاتعصفأنكادتل!نها

لتأمينالمرتدينحركةعلىالقضاءيستدعيالاستراتيجيالمنطقكانفحينما

القراراتبقيةعلىأولىكأولويةجاءقدذلكالخليفةقرارفانالدولةقاعدةسلامة

الشامالىالجيوشىحركةاثناءالعامةالسلامةمستلزماتاستوجبتوعندماوالأعمال

قرارجاءفقدلهذاالفراتنهرطولعلىالشرقيجناحهاحمايةلهايوفرانالخليفةمن

.الرومانمحاربةفيلقرارهسابقأالفرسضدالحربباعلانالخليفة

نهرطولعلىالغربيةالشواطيءسلامةالخليفةفيهضمنالذيالوقتوفي

أوامرهأصدرفقدللفرسمواليةكانتالتيالعربيةالقبائلبينلاسلاماوانتشارالفرات

للرومالمواليةالعربيةالقبائلتلكبينلاسلاماانتشاريؤمنلكيالشامبلادنحوبالتحرك

لانوذلكافريقياوشمالمصرفيللرومالمواليةالعربيةالقبائلبينانتشارهقبلفيها

بلادفيخاصةامنيةترتيباتاتخاذتسثوجبأفريقياوشمالمصرالىالجيوشحركة

العربية.الجزيرةشبهفيالاصليةقاعدتهاعنعزلهامنالمنطقةتلكفيالرومتمنعالشام

87.صالصديؤ/عبقرية/الاسلاميةالعبقريات/العقادمحمودعباس\(
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فيبكرأبيالخليفةقرارانتقادحدالىيذهبالعسكريينالمحللينبعضكانواذا

الامبراطوريةعاصمة""المدائنسقوطأنزاعماالرومضدالحرباعلانتوقيت

فان،الحيرةاحتلالفيالوليدبنخالدنجحأنبعد"أدنىأوقوسين"قابكانالفارسية

يدعلىللعربالهيبتكليفجاءتالتيالاسلاميةالدعوةطبيعةجهلواقدالمحللينأولئك

ودعاهمالعربيةبلغتهمسماويآكتابآاليهموأنزلخيرتهممناللهاصطفاهعربيرسول

!قدولهذاوالشعوبالأمممنغيرهمالىذلكبعدنقلهثمواعتناقهواستيعابهلقراءته

الأقربين(عشيرتك)وأنذرمكهفيبعشيرتهاولأيبدأأنللمصطفىالألهيالتكليفكان

همفالعربوخارجهاالجزيرةشبةداخلالأخرىالعربيةالقبائلالىذلكبعذينتقلثم

الأرضاممسائرالىبنقلهاثانيآالمكلفونوهمالدعوةبهذهللايمانأولأالمدعوون

بالأدداخلالىتنتقلانيجوزلاولهذاغيرهمقبلبينهمتنتشرانيجبفالدعوةواقطارها

الاستراتيجيةبكرأبيقراراتجاءتوهكذاومصر،الشامعرببينتنتشرأنقبلفارس

بلأدقبلبالعراقبدألماذاأماالدعوةروحمعمتناسقةكانتلانهاالمطلوبأوانهافي

ساحاتالىالمتوجهةالجيوشلحركةالامنيةالضروراتتستدعيهأمرفذلكالشام

.المطلوبالاستراتيجيالمستوىعلىأيضاذلكفيبكرأبيقراراتجاءتوقدالقتال

استمراراأيضآقراراتهوكانتالخطاببنعمرالخلافةتولىبكرأبيوفاةوبعد

(1)هجرية1دالموافقم636سنةغسطسافيمعركأاليرموكعهدهفيفكانتلكرأبيلقرارات

القادسيةومعركةم637عامالعاصبنعمرويدعلىمصرمتحذلكبعدكانثم

م(637أيلول91اهـالموافق5شعبان)13

ليبياالىغربااتجهأحدهمامتعاكسينمسارينالاسلاميةالفتوحاتاتخذتثم

وسمرقند.بخارىنحوشرقااتجهوالاخرالبربر()بلادومراكشوالجزائروتونس

فقدالامويةالدولةأما.الامويةالدولةعهدفيالاسلاميالفتحاستراتيجية30

الباهليمسلمبنقتيبةبقيادةوالسندالهندبلأدفتحتحتىشرقاالاتجاهفيأمعنت

بنوطارؤنصيربنموسىبقيادةغرباالاتجاهفيأمعنتكما)3(القاسمبنومحمد

والذيالابيضالبحرعلىومراكشاسبانيابينيفصلالذيالمضيقعبرحيث)3(زياد

الاندلس.بلأدفتحفيالقائدانهذاننجحوقدبعدفيماباسمهعرف

الشرقية)البوابة)4(القسطنطينيةنحوشمالاالاتجاهالامويونحاولوقد

السيدالدكتوروكذلك131صالحميد/عبدالدينمحيمحمدتحقيؤالخلفاء/تاريخ/السيوطي)1()2(

.13دص//بيروتوالنشرللطباعةالعربيةالنهضةدار/البيزنطيةالدولة/العرينيالباز

التجاريةالمكتبة!/الثانيالجزء/الأمويةالدولة-سلامية1.6الأممتاريخمحاضرات/بيكالخضريمحمد)2(

172-017صبمصر/الكبرى

وكذلك64د-6ث3ص/بيروتالعربيةالنهضةدار/العربيةالدولةتاريخ/سالمعبدالعزيزدكتور)3(

-343صوالنشر!//للطباعةالفكردار/الأولا.تجزهأ/العربيالمغربفتحقادة/خطابشيتمحمود

ص/السابعةالطبعة/بيروتالأندلسدار/الأولالجزء/الاسلامقاريخ/حسنابراهيم!حمممنكتور4()
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الجلامنودخولهاالاسلاميةالكماشةفكيبينالاوروبيةالقارةلوضعلاوروبا(

المحاولاترغمذلكفيفشلواولكنهمالغربيةالجهةمندخولهافينجحواأنبعدالشرقية

وغيرهاقبرصجزيرةفتحبواسطتهتمكنوابحريااسطولاالامويونبنىكماالمتكررة

الامويةالدولةزمنفيالمتوسطالابيضالبحروأصبحالغربيةالساحليةالجزرمن

اسلامية.بحيرةبعدفيماوالعباسية

الاولىبالدرجةقامتالاسلاميةالفتوحاتاستراتيجيةأنتقدمماخلالمنيتبين

العربيةباللغةالعربمنرسولعلىنزلتكافةللبشردينيةكرسالةالاسلاميةالدعوةعلى

كافة.والشعوبللامموتبليغهانشرهاثمأولابهابالايمانكلفواوقد

العرببينونشروهارايتهاوحملواالدعوةهذهجوهرالراشدونالخلفاءفهموقد

.المجاورةوالشعوبللاممبتبليغهاقامواثمأولا

الفتحاستراتيجيةارلمىالذيهولمجي!اللهرسولوفاةبعدأبوبكرالخليفةوكان

)عمرالفاروقتلاهثمالفتحومنطقالدعوةروحمعومنسجمةثابتةاسسعلىالاسلامي

الفتحرايةاستمرتثمومصر،والرومالفرسبلادوفتحنفسهاووجفنهج(الخطاببن

شرقاآسياقارةأقاصيفيالصينحدودوصلتحمتىوغرباشرقاالتوجهفيالاسلامي

الامويةالدولةزمنفيالرايةتلكوعبرتغرباأفريقياقارةأقاصيفيالاطلسيوالمحيط

)1(.الاندلسبلادالىطارقجبلهضيق

ص/بيروتوالنشرللطباعةالأندلسدار/الأولالجزء/الاسلامتاريخ/حسنابراهيمحمممنكمور1()1
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ألا!لاممةالقياهة

ألاسترأتيجيالقرأرومف!و"

موقفأث!رالرسولموتبعدبكرابيشخصفيمتمثلةالاسلاميةالقيادةواجهت

وعلىأيضآخطيرآبكرأبيقرارجاءولهذااركانها،منبهايعصفأنكادخطيرآ

.المطلوبالاستراتيجيالمستوى

عهدمارغمبكركأبيرجلأللخلافة"اللهقيضأنلولايحدثانيمكنكانفماذا

العسكريوالصلفالعنففيغايةتعتبرقراراتمناتخذهبماواللينالوداعةمنعنه

والليونه.الوداعةهذهمثلتحتمللاالاسلاميةالدعوةومصلحةالموقفأصبحعندما

عسكريةقوةرأسعلىبنفسهيخرجبيديهجيرانهشياهيحلبكانالذيبكرابو

المدينة.فيعليهشروطهموفرضلمقاتلتهقدمواعندماوذبيانعبسمنالمرتدينلمقاتلة

لمقاتلةلواءعشرأحدويعقدالعامالنفيرويعلنالحربقراريصدربكروابو

واناللهالاالهلاانيشهدمنيقاتلكيفالخطاببنعمرسألهوعندما،المرتدين

يؤدونهكانوابعيرعقالمنعونيلو)والله:قائلأووضوحبثباتاجابهاللهرسولآمحمد

(.عليهلقاتلتهماللهلرسول

جميعفيالمرتدينضدالحرباعلانقرارانه،غموضولافيهلبسيلاواضحقرار

الاستراتيجيالقرارهذاخطورةندركاننستطيعولا،العربيةالجزيرةشبةارجاء

عليه.تترتبانالممكنمنكانالتيوالنتائجطبيعتهتفهمنااذاالاوأبعاده

تتورطاهليةحربآيمثلبأنهالخطاببنعمرفهمهفقدالقرارهذاطبيعةعنأما

علىيخشىعمركانفقدولذلكجذورهامنتنسفهاانويمكنالاسلاميةالخلافةفيها

منجريرتهايخشىكانكماالمدمرةالاهليةالحربهذهنتيجةالاسلاميةالدعوة

الاجلاء.الصحابةمنكثيرعمررأيمثليرىوكانوالدينيةالانسانيةالناحيتين

الجزيرةانيرىكانحيثآخربمنظارللمسطلةينظركانفقدبكرايوالخليفةأما

ارجاءجميعالىمنهاستنتقلالتيالاسلاميالمدلحركةالرئيسيةالقاعدةهيالعربية

وامينة.راسخةتكونانالقاعدةلهذهبدولا،المعمورة

العربيةالصحراءرمالتحتتنساحانالاسلاميةالدعوةعلىابوبكرخشىولهذا

جهاتها.جميعمنعليهاتهبالسمومرياحأخذتوقدسيماالساخنة

يتمثلواحدحلبكرابيأمامكانكماالخطورةفيوغايةخطيرأالموقفكانلذلك

حركاتتثيرهاأخذتالتيالعاصفةالرياحهذهمنالعربيةالجزيرةاجواءتطهيرفي

.مكانكلفيالمرتدين
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خطرهايخشىأهليةحربآالصديقبكرابيقرارفييرىالخطاببنعمركانفاذا

علىللمحافظةلازمةأمنيةحربآقرارهفييرىبكرابوكانفلقدالاسلأميةالدعوةعلى

داخلها.منبهاتضطرمأخذتالتيالاخطارمنالاسلاميةالدعوة

شمالهامنالمدينةالىالقادمالخطرلمواجهةعسكريةكتيبةأولبكرأبوقادولهذا

الخليفة،علىشروطهاوفرضالمدينةباحتلالتهددوذبيانعبسقبائلاصبحتحيث

عليهم.وانتصرالصبحعمايةفيبكرابيبقيادةالاسلاميالجيشفاجآهموقد

علىالقاطعالدليلتعطيانماالعسكريةالحملةهذهرأسعلىالخليفةوحركة

شرعيةصبغةالقرارعلىتضفيكماقرارهتنفيذفيالاكيدهوجديتهالشديدحرصه

لازمةضرورةتشكلالامنيةالحربهذهمثلانعقيدتهمعلىالثابتينللمسلمينوترسم

يتهددها.أخذالذيالخطرمنالعقيدةعلىللمحافظة

المرتةيةثركةفةألامنيةالحربتطور

والذيوالمدينةمكةباستثناءالعربيةالجزيرةانحاءمعظمالمرتدينحركةشملت

نايجداليهاتوجهتالتيوالمناطقابوبكرحنتمدهاالتيالعسكريةالجيوشحركةيتابه

كافة.العربيةالجزيرةشبهانحاءشملتمسحعمليةنفذتقدالجيوشهذه

الرةهوبثر

الاسلامعنالعربيةالقبائلارتداد-ا

ارتدت()اسامةجيشأبوبكروسئرالاعلىالرفيقاقجمورالرسولانتقلانبعد

بنيقبيلتهفي)طليحه(أمرواستعظموثقيفقريشقبيلتيالاالعربيةالقبائلمعظم

قال)1(حيثحصن(بن)عيينهرأسهموعلى(غطفان)بنيقبيلةتبعتهكماأسد

ماتوقدقريشمننبئيمناليناأحدت-وغطفانآأسد-يعنيالحليفينمن)نبئي

فيابالكذمسيلمةخبرانتشركما،غطفانبنوقبيلتهتبعتهثمفاتبعه(حئيوطليحةمحمد

انتشهرقدكان.كماتغلبفيالحارثبنتوسجاعتميمبنيفينويرهبنومالكحنيفةبني

الكذابمسيلمةتسمىكمااليمنرحمان)وتسمىاليمنفيالعنسيالأسودأمرذلكقبل

اخبر)فيروز(.وقدلهيقالرجلقتلهحيث!ححرالرسولوفاة)2((قبلاليمامةرحمان

الأثير)3(.ابناوردهاروايةفيذلكجاء(العنسيالأسود)مقتلعنالصحابةجمرالرسول

الأولىالطبعةبيروتالعلميةالكتبارد،التانيالجزء،القاضياللهعبدالفداءابيتحقيؤ،التاريحفيالكاملالاثير،ابن(لأ)

502ص8791

113ص،8391بيروتالعلميةالكتبداراالبلدانفتوح،البلاذري)2(

013ص8891بيروتالمعارفمكتبة،السادسةالطبعة،السادسالجزء،والنهايةايةالبدكثير،ابن)3(
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:فقالليبمئمرناالعنسيفيهاقتلالتيالليلةالسماءمنيخي!النبيالىالخبر)اتى

فيروز،فيروز:قال؟ومن:قيلمباركينبيتاهلمنمباركرجلقتلةالبارحةالعنسيقتل

ابنواضافأشهر(أربعةويقالأشهرثلاثةقتلانالىظهرمنذملكهمدةان:قيلوقد

يقول:والنهايةالبدايةكتابهفيكثير

خلقآاضلباليمننبغلمااللهلعنهالعنسىالأسودانقذمنافقداليمناهل)واما

لماوأنهالاسلامعناكثرهمأومنهمكثيرارتذحتىوالاديانالعقولضعفاءمنكثيرا

رسولموتبلغهمولماداذويه(،الديلميفيروز،مكشوحبن)قيسالثلاثةالأمراءقتله

بن)قيسوطمعوالشكالحيرةمنفيهكانوافيمااليمناهلبعضازدادويخبي!الله

وكتباليمنأهلعوإموتابعهالأسلامعنوارتدلذلكفعملباليمنالأمرةفي(مكشوح

بن)قيسعلى)فيروز(الىعونآيكونوااناليمنأهلمنوالرؤساءالأمراءالىالصذيق

فلمالأخيرينالأميرينقتلعلى)قيس(وحرصسريعأ،جنودهتأتيهمحتىمكشوح(

)فيروزوقيس(الأميراناقتتلوقد(الديلمي)فيروزمنهوأحترز)داذويه(علىإلايقدر

الذيكربمعديبنوعمروهووأس)قيس(وانهزم)فيروز(انتصرحيثآشديدقتالا

القبائلوفودجاءتوقد.الاسلامعنرذتهفيمكشوح(بن)قيسوتابعارتدقدكان

فعزمالزكاةيؤتوالاأنوعلىالصلاةيقيموا)أنالخليفةعلىتعرضالمدينةالىالمرتدة

منالمدينةيليمنوفدفرجععليهلجاهدتهمعقالألومنعوني:وقالالحقعلىبكرلأبيللها

فيها()1(.واطعموهمالمدينةأهلبقلةعشائرهمفأخبروااليهمالمرتذة

حولهاالمرتذهالعربيةالقبائلومواجهةابمدينةلحمايةالاستعداد-2

)2((والنهايةاية)البدكتابهفيكثيرابنذكر

حولمنالىالأنقابوامراءالمدينةأهلفيالصديقركبالآخرةجمادى)وفي

مزهوبنيعبس)بنيمناؤههوواعدتواجهفلماعليهاأغارواالذينالأعرابمنالمدينة

تواجهفلما)حبال(بابنه)طليحة(وأمذهم(كنانه)بنيمنمعهمناصبومن(وذبيان

منارسلوهاثمفنفخوها)أنحاء(الىعمدواانهموهيمكيدهصنعواقدكانواالقوم

منيملكوافلممذهبكلوذهبتنفرتالصذيقأصحابإبلرأتهافلماالجبالرؤوس

الوهنبالمسلم!طالقومظنوقعماوقعفلما،المدينةالىرجعتوحتىالليلالىشيئأأمرها

تعبئةعلىخرجثمالناسيعبيءليلهقائمآبكرأبووباتفاجتمعواعشائرهمالىوبعثوا

(مقرنبنالله)عبداخوهالميسرةوعلى(مقرنبن)النعمانميمنتهوعلىالليلآخرمن

وماواحدصعيدفيوالعدووهمالاالفجرطلعفما(مقرنبن)سويدأخوهماالساقهوعلى

223صبيروت،الحديثالقاموسدار،الثالثالجزء،والملوكالأممتاريخاالطبري(1)

413-313ص،السادسالجز.،والنهايةالبدايةكثير،ابن)3(
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حتىالشمسطلعتفماالسيوففيهموضعواحتىهمساولاحسآللمسلمينسمعوا

ابوبكرواتبعهم(الاسديطليحةبن)حبالوقتلظهرهمعامةعلىوغلبوهمالأدباروئوهم

منفيهممنعلى(وعبسذبيان)بنووثبثم،الفتحأولوكانالقضه()بذينزلحتى

قتلوابمنقبيلةكلمنليقتلنابوبكرفحلفكفعلهموراءهمفنوفعلفقتلوهمالمسلمين

الربذه)أهلعلىنزلحتىالقضه(وذيحسى)ذيالىتعبئةفيخرجثمالمسلمينمن

اللهفهزمفاقتتلوا(كنانه)بنيمنوطائفة(وذبيانعبس)بنيمنجماعةوهناكبالأبرق(

علىبكر)ابووأقامبكر(وبنومجبس)بنوفطارتأسيرأالحطيئةوأخذوعوفآ()الحارث

الىصاروا(وذبيان)عبسفزتولماالبلادعلى(ذبيان)بنيغلبوقدأياما)الابرق(

.()بزاخهعلىنازلوهو()طليحةمؤازرة

الأرتدادحركةعلىوالقضاءالمرتدينمحاربة-3

خلددن)1(:ابنتاريخفيورد

الىومضىالمدينةعلىاستخلفهبكرأبيعلىالشامببعثاسامةقدم)لما

استجئماذاحتىالمدينةالىورجع)بالأبرق(وكنانه(وذبيانعبس)بنيفهزم)الربذه(

)نجد(تلقاءمنبريبعلىالقضه)ذيالىخرجالمدينةحواليفنوثاب)اسامة(جند

المسلمينمنيليهمنباستنفارواحدكلوأمرالرذهاهللقتال4لواعشراحدفيهافعقد

وعقد(،بالبطاحنويرهبن)بمالكثم)بطليحه(وامرهالوليدبنلخالدفعقد،قبيلهكلمن

حسنهبنبشرجبيلاردفهثمباليمامه(الكذاب)بمسيلمةوامرهجهلابيبنلعكرمة

وعقد(بحضرموت)كندهالىتمضيثم)قضاعةلقتالفسراليمامةمنفرغتاذالهوقال

لقتالوبعثهالعاصبنلعمرووعقدالشاممشارفالىوبعثهالعاصبنسعيدبنلخالد

كما)دبا(اهلمنالمرتدهبمقاتلةوأمرهمحصنبنلحذيفهوعقد)قضاعه(منالمرتده

حاجزفبعثهبنلطريفهوعقد)مهره(اهلمنالمرتدةبمقاتلةوأمرههرتمهبنلعرفجهعقد

باليمن()تهامهالىوبعثهمقرنبنلسويدوعقد()هوازنمنمعهمومن(سليم)بنيالى

بكرأباأنتاريخهفيخلدونابنيذكرولم(البحرينالىوبعثهالحضرميبنللعلاءوعقد

المرتدينمنتبعهومنمكشوحبنقيسلمقاتلةبعثهحيثأميةبنللمهاجرأيضآعقدقد

عشرةاسماءوذكرالمرتدينلمحاربة4لواعشراحدعقدقدبكرأباانروىحيثاليمنفي

فقطمنهم

عشراحدعقدقدبكراباانالتلريخ(في)الكاملكتابهفيروىفقدالأثيرابنأما

96ص97911والنمثرللطباعةجمالمؤسسةاالثانيالجزءبقية،الثانيالمجلد،خلدونابنتاريخ،خلدونابن)1(
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بن)لمعنلواةعقدقدبكراباانذكرولكنهاسماءهمواستعرضالمرتدينلمحاربةلواء

()1(.هوزانمنسعهمومنسليم)ببنيوأمرهجابر(

لمحاربةعقدقدبكراباأن()3(والملوكالأمم)تاريخكتابهفيروىفقدالطبريوأما

منمعهمومنسليمببنيوأمرهحاجز(بن)طريفهبينهممنذكرلواءعشراحدالمرتدين

.هوازن

لواةعشرأحدعقدقدبكراباأن()3(والنهاية)البدايةكتابهفيكثيرابنوذكر

.هؤازنمنمعهمومنسليمببنيوامره(حاجببن)طرفهمنهموأوردالمرتدينلمحاربة

واهدافهاالجيوشحركة-4

حيثالوليدبنخالدالىلواءهبكر()ابوالخليفةعقدوقد:الأولالجيش-أ

قال)4(:

سيصإلوليدبنخالدالعشيرةوأخواللهعبديخغم:يقول!ك!ييهاللهرسول)سمعت

في(الأسدي)طليحةالىيتوجهأنوأمره(.والمنافقينالكفارعلىسفهاللهسيوفمن

وعبس)غطفانقبائلكذلكأسدبنيلقبيلتهإضافةرذتهفيتبعهحيث)بزاخه(منطقة

تميم.بنىالىذلكبعديذهبثمجديله(،وبنيوطيءوذبيان

لاقومكادرك:لهوقالطيء()بنيقومهالى(حاتمبن)عديبعثقدبكرأبووكان

وانالصذيقيبايعواأنفأمرهمقومهالى)عدي(فذهب،دمارهمفيكونبطليحةيلحقوا

)طيء(قبيلةالىالوليدبنخالدوماللانوا،حتى)عدفي(بهميزلولماللهأمريراجغوا

منالىيبعثؤاحتى،استنظرونيقدفانهمايامثلاثةانظرني:لهوقال)عدفي(اليهفخرج

منطليحةيقتلأنتابعوكإنيخشونفانهماليهميرجعواحتىطليحةالىمنهمتعجل

جيشه،الىفانضموامقاتلخمسمايةفي)عدفي(جاءهثلاثبعدكانفلمامنهماليهسار

آتيهمحتىأيامأأخلنيخالد،يا:عدفيلهفقالجديله()بنيالىذلكبعدخالدوتوجه

وجاءتابعوهحتىبهميزلفلم)عدفي(فأتاهمطيئا(انقذكماينقذهمأناللهفلعل

قومه،علىبركةواعظمهمولودخير)عدفي(فكانمنهمراكبألفومعهخالدالىعدفي()

معوالتقىهناكجيشهوعبأ(وسلمى)اجأارضونزل)طليحة(الىمتوجهأخالدسارثع!

علىينظرونالأعرابمنكثيرةأحياءووقفت)ئزاخه(لهيقالمكانفيالأسديطليحة

بنيقومهمنرجلسبعمايةفيحصنبنعيينة)طليحة(مع)وكانالدائرةتكونمن

802ص،الثانيالمجلد،التاريخفيالكاملالأثير،ابن1()

225ص،الثالثالجزء،والملوكالأممتاريخ،الطبري)2(

315ص،السادسالجزء،والنهايةايةالبدكثير،ابن)3(

317-316ص،السادسالجزء،والنهايةايةالبدكثير،ابن(4)
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وينظرلهميتنبألهكساءفيملتفآطليحةوجلسللقتالالطرفانواصطفغطفانمنفزاره

الىيأتيالقتالمنضجرإذاثميقاتلمايقاتل)عيينه(وجعليزعمفيمااليهيوحيما

للمرةجاءهاإذحتىللقتالفيعودلا:طليحةفيقولنججبريلجاءكهل:فيسأله()طليحة

لكإن:ليقال()طليحةفأجابهنجلكقالفما()عيينهلهفقالنعم:أجابوسألهالثالثة

،تنساهلاحديثلكسيكوناللهعلمقدأنأظن:عيينهفقالتنساهلاوحديثآكرحاهرحاغ

فركبأثرهفيالناسوانهزمعيينهفانهزمابكذرجلفإنهانصرفوافزارهبنييا:قالثم

فلما()1(جمعهفتفرقالشامالىبهاانهزمثملهبعيرعلىامرأتهواركبفرسه)طليحة(

وسليمعامربنيقبائلغادتالاخرىالقبائلمنتبعهمومنوقومه()بطليحةاللهاوقع

المعركة.نتيجةترقبكانتوقدالاسلامالىوهوازن

زعيمهموكانتميمبنيالىالتوجهكانتفقدالوليدبنلخالدالثانيةالمهمةأما

ثمالنبوةاذعتالتيالنصرانيةالتغلبية(الحارثبنت)سجاحتبعقد(نويرةبن)مالك

الوليدبنخالدجاءهحتىوالحيرةالشكمنحالةفيبقيولكنهأمرهمنكانماعلىندم

جيشآيجدلم()البطاحالىخالدوصلوعندما()البطاحلهايقالأرضفيمقيمآوكان

الاالزكاةوقدمواوالطاعةبالسمعتميمبنيأمراءواستقبلهالسرايافوزعبانتظاره

كانتولما(بربوعبن)ثعلبةبنيمننفرمعخالدالىاسيرآبهجيءفقد(نويرهبن)مالك

بهمأرادأنهالقومفظن،أسراكمأدفئواأن:خالدمنادينادىالبرودهشديدةالليلةتلك

كنانيآ.وكانبقتلهمالأزور(بن)ضرارفبادر()كنانةلغةعلىالقتل

بنيمنمعهومن(نويرهبن)بمالكالسراياجاءتلما)أنه)2(:خلدونابنوروى

)فعل:يجيبه)مالك(فكانالاسلامعنرذتهأمرقيخالدحاوره(بربوعبن)ثعلبة

(،كلهمواصحابهقتلهثم؟بصاحبلكليسأو:خالدلهفقال(صاحبكمشأن،صاحبكم

(.نويرهبن)مالكبامرأةخالدتزوجثم

بن)بمالكصنعفيماالوليدبنخالدمعتكلمقدقتادهأبا)أن:كثير)3(ابنوروى

بنعمروأن،الصذيقالىوشكاهالمدينةالىقتادهابوذهبحتىذلكفيوتقاولا(نويره

أبيعلىوأشار(نويرهبن)مالكمعخالدصنعهماشأنفيالصذيقمعتكلمقد،الخطاب

علىاللهسفهسيفآاشيملابكر:أبوفقالرهقآ،سيفهفيفإناعزلهقائلا:بعزلهبكر

الكفار(.

501ص83911بيروتالعلميةالكتبداراالبلدانفتوح،البلاذري(1)

47-73ص،الثانيالجزءبقيةاالثانيالمجلداخلدونابنتاريخ،خلدونابن)2(

323-322صاالسادسالمجلد،والنهايةايةالبدكثير،ابن)3(
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جهل(ابيابن)عكرمةالىلواءبكرابوعقد.والثالثالثانيالجيشان-ب

بن)شرحبيلالىآخرلواةعقدكماباليمامة(الكذاب)مسليمةالىيتوجهانوامره

وقاتل)شرحبيل(يصلهأنقبل)عكرمة(فتعخل.عكرمةيتبعأنوأمره(حسنة

ابولهفقالمعهجرىبالذيبكرابيالى)عكرمة(فكتبوهزموهفنكبوه)مسيلمة(

اهلمعهمافقاتلوعرفجه()حذيفةالىامضالناسفتوهنالمدينةالىترجعلابكر:)1(

اليمن.فيالمرتذينمعهوقاتل(أميةبن)المهاجرالىفامضشغلاوان(ومهره)غمان

بن)مالكمقتلقضيةحوللمساعلتهبكرأبيمنبطلبالمدينةالىخالدقدمفلما

وكتبباليمامة(الكذاب)مسليمةالىوجفهعذرهوقبلأبوبكرعنهرضيأنوبعد(نويره

عمروبنمعفكنقضاعةالىأنتفامضفرغتمفإذاخالدالىيمضي)أنشرحبيلالى

()3(.منهمارتذمنعلىالعاص

وصولقبل()مسيلمةقتالالىوبادرعكرمةفعلففعلحسنةبن)شرحبيلوعخل

()3(.تعجلهعلىلامهالوليدبنخالدعليهقدمفلمافحاجزفنكبإليهخالد

وقرا)يئ!موو(النبئيالىهاجرقدوكانعنفوه(بنالرخال)نهارمسيلمةمعوكان

امرمنوليشدد)مسيلمة(علىوليشغباليمامةلأهلمعلمأوبعثهالدينفيوففهالقرآن

)لمجض(محمدأأنلهشهدحيث)مسيلمة(منحنيفةبنيعلىفتنةأعظمفكانالمسلمين

له.واستجابرافصدقوهمعه(اشركقدمسيثمةان:يقول

مراره(بن)مجاعهاليهفخرج)بعقرباء(عسكرهضربخالددنؤمسيلمةبلغولما

خالدفقتلهماصحابهالمسلمونفأخذعامربنيفيلهمثأرآيطلبحنيفةبنيمن

فسطاطها(فيتميمأم)زوجهمعخيمتهفيأسيرأوجعله(حنيفة)بنيفيلشرفهواستبقاه

معالأنصاررايةوكانت(حذيفةابيمولى)سالممعالمهاجرينرايةوكانتالقتالأبدثم

قتلهالرخال()نهارالقتلىأولوكانراياتهمعلىالعربوكانت(شماسبنقيسبن)ثابت

اتباع()بنوحنيفةبدايتهافينجحالوطيسحاميةالمعركةوكانت(الخطاببن)زيد

أسيرة(تميم)أمزوجتهيأخذواانوكادواخالد()فسطاطالىووصلواابالكذمسيلمة

عليكم:لهموقالفتركوهاالحزةفنعمتجارلها)أنا:وقال)مجاعه(ذلكعنفنهاهم

()4(الفسطاطفقطعوابالرجال

وأدركالفريقينفطالقتلىعددوكثرللكافرينوتارةللمسلمينتارةالمعركةوكانت

.424-243ص/الثالثالجزء/والملوكالأممتاؤط/الطبري1()

74.ص/الثانيالبذ:بقية/الثانيالمجلد/خلد!ناببنتاريخ/خلدونابن)2(

.921ص/الثانيالمملدالتار-/فىالكاملالأثير/ابن)3(

221-022ص/الثانيالمدلد/التاريخفىالكاملالأثر/ابن)4(

37

http://al-maktabeh.com



المبارزةالىودعاخالدتقدمثم(الكذاب)مسيلمةبقتلالاتنتهيلاالمعركةأنخالد

ثموقتلهالاحنيفةبنيمنأحداليهيخرجلاوكانمحمداه()ياالمسلمينبشعارونادى

وركبه)مسيلمة(فهربفبارزهيقبلفلمأشياءعليهفعرضفأجابه()مسيلمةخالددعا

عدوكمدونكمدونكم:المسلمينفيخالدوصاحأصحابهعنهوزال()مسيلمةفأدبرخالد

فقالتعدنا؟كنتماأين:لمسيلمةحنيفةبنوقالثم.هزيمتهموكانتفركبوهمضقيلوهمفلا

الحديقة:حنيفةبنييا:مسيلمةاتباعمنوهوالمحكمونادىاحسابكمعنقاتلوا.لهم

المسلمينمعشرياوقال(مالكبنءالبرا)وقفثم.بابهاعليهمواغلقوافدخلوهاالحديقة

عليهمفدخلوافتحهمنالمسلمونتمكنحتىالبابعلىفقاتلالحديقةفيعليهمألقوني

)جبيربنمولى)وحشي(تمكنوقدأبيهمبكرةعنأبادوهمحتىفيهاوقاتلوهمالحديقة

بسيفه.الأنصارمنرجلعليهاجهزثمحربتهفي(الكذاب)مسيلمةطعنمن(مطعم

فيفأصابهبسهمرماهحيثبكر(ابيبنالرحمن)عبدقتلهفقداليمامةمحكمأما

فيهاقتلمنلكثر(الموت)حديقةعليهااطلقالتيالحديقةفيالقتالانتهىأنوبعدنحره

الحصونوانالناسسرعانالاجاءكماالوليد:بنلخالد(مرارةبن)مجاعةقال

ماعلىالصلحالىفهفمالحقهووالله:مجاعةقال.تقولماويحك:خالدلهفقال.مملوءة

اليهمأنطلق:مجاعةفقال.المفوسدونشيءكلعلىأصالحك:خالدفقال.ورائي

ومشيخةوالصبيانالنساءالاالحصونفيوليساليهم)مجاعة(فانطلق.فأشاورهم

علىويشرفنشعورهنمنينشرانالنساءوأمرالحديدفألبسهمضعفىورجالفانية

وهمصنعتمايجيزواأنأبواقد:لهوقالخالدالىفرجعاليهميرجعحتىالحصون

وقتلالحربانهكتهمقدالمسلمينوأنمملوءةالحصوعنأنخالدرأىفلمابراء.مني

والفضةالذهبعلىبمصالحتهقبلفقدوالأنصارالمهاجرينمنالصحابةمنكبيرعدد

النساءالافيهايكنلمالحصونفتحتفلما.ربعه:وقيلالسبيونصفوالسلاح

الاأستطعولمقوميهم:مجاعةفقالخدعتني:لمجاعهخالدفقالوالضعفاءوالصبيان

تجاوز)عقرباء(موقعةفيالمسلمينمنالقتلىعدد)أنالأثير)1(:ابنذكروقذ.صنعتما

منشهيدوثلاثمايةالمدينةقصبةاهلمنآشهيدوستونثلاثمايةمنهمشهيدستماية

الحديقةوفيقتيلآلافسبعةعقرباءففيحنيفةبنوقتلىواماالمدينةغيرمنالمهاجرين

ألفآ(.عشرينقتلاهمتجاوزحيثالرقمهذامننحوآالمطاردةوفيأخرىآلافسبعة

بن)للعلاءلواءهالخليفةعقد)2(..البحرينالىتوجهالذيالجيش-ب

فعندماالمنذر(بنالنعمانبن)المنذرعليهموكانالبحريناهلالىووجهه(الحضرمي

223ص/الثانيالمجلد/التاريخزالكاملالأتير/ابن)1(

932.-327ص!السادسالمجلد/والنهايةايةالبدكتير/ابن)2(
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قريةسوىجميعآفارتدوامات(مانبيآمحمدكان)لو:قائلهمقال)لمجز(الرسولتوفي

حياةفياسلمواقدالبحرينأهلوكاناسلامهمعلىاهلهابقيفقد)جواثا(لهايقالمنهم

بن)المنذرملكهمالىبعثهحيثنفسه(الحضرميبن)العلاءيدعلى)لمجز(الرسول

بعده(ساوىبن)المنذرتوفي)جم!(المصطفىتوفيوعندمافأسلموا(العبديساوى

اهلفارتد)بالغرور(يلقبكانالذيالمنذر(ابنالنعمانبن)المنذرمكانهفاختاربقليل

لهيقالاشرافهممنرجلأفيهمكانحيث)جواثا(لهايقالقريةباستثناءجميعأالبحرين

أمرعنسائلكماني(القيسعبدمعشر)يا:لهموقالجمعهمحيث(المعلىبن)الجارود

دتهكانانهأتعلمون:قال.شل:لهفقالوا.تعلموهلمانتجيبونيولاعلمتوهانفاخبرني

:قالوا؟فعلوافما:قال.نبلمه:قالوانجترونهأمتعلمونه:قال.نعم:قالوا؟محمدقبلأنبياء

محمدآواناللهالاإلهلااناشهدوانيماتواكماماتقد()ىسن!آمحمدفان:قال.ماتوا

افضلناوانتاللهرسولآمحمدواناللهالاالهلااننشهدايضأونحن:فقالوااللهرسول

الجمعةصلاةاقامتقريةاولهم)جواثا(قريةأهلوكاناسلامهمعلىوثبتواوسيدنا

.الردةاهلمن

)ثمامهجاءه(الحضرميبن)العلاءالبحرينفيالمرتدينالىالصذيقبعثوعندما

فأكرمهماليهوانضمواالنواحيامراءكلوجاءاليهوانضمكبيرمجفلصفي(أثالبن

سمعالليلوفيمنهاقريبآمنزلافنزلالمرتدينجيوشالىسارثمبهمورحب)العلاء(

فقامهؤلاءخبرلنايكشفرجلقن:العلاءفقالعاليةوأصواتآضوضاءلديهمالمسلمون

الىفرجعالشرابمنيعقلونلاسكارىفوجدهمفيهمفدخلحذف(بنالله)عبد

منهموقتلوافهاجموهممعهوالجيشفورهمنالعلاءفركببخبرهمواخبره)العلاء(

داخل)دارين(الىاستطاعمنمنهمفهرباموالهمجميععلىواستولواعظيمةمقتلة

وعادعليهموانتصر)بدارين(وحاصرهمخلفهمالبحروركب)العلاء(فتبعهمالبحر

ماعلىيشكرهالصذيقاليهفبعثبكرابيالىبذلكوكتبعليهمقضىبعدمابأموالهم

صنع.

.)1(العربجزيرةلشبهالجنوبيةالسواحلالىتوجهتالتيالجيوش-د

وكان(الأزديمالكبنلقيطالتاج)ذويدعىرجل()ءس!هالنبئيوفاةبعد()غمانفياشتهر

استطاعوقد)غمان(اهلمنالجهلةفاتبعهالنبوهفادعى()الجلنديالجاهليةفييسمى

)لقيطبخبريخبرهالصذيقالى)جيفر(فأرسل)جيفروعئاد(:الأميرينعلىيتغلبأن

الىووجهه(الحميريمحضبن)لحذيفةأحدهمالواءينالصديقفعقد(مالكبن

يجتمعاأنوأمرهما)مهره(الىووجههأزدبنيمن(البارقي)لعرفجهوالثاني)غمان(

.331-932ص/السادسالجزء/والنهايةايةالبد/كثيرابن(1)
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)غمان(منينتهياأنوبعدالأميرهو()حذيفةعندهاويكون()بغمانفيبتدئامعأويعملا

جهلابيبنبعكرمةأتبعهماكماالأمير.هو)عرفجه(عندهاويكون)مهره(الىيسيران

قبلبهمايلحقأن)عكرمة(استطاعوقد(الكذاب)مسيلمةمواجهةفيفشلأنبعد

فيواجتمعوا)بجيفرا(اتصلوا()عمانالىجميعأوصلواوعندما()غمانالىوصولهما

واقتتلواالجيشانتقابلئم)دبا(منطقةفي(مالكبن)لقيطاحتشدبينما)صحار(منطقة

الأموالوغنمواآلافعشرةالمرتدينمنوقتلواالمسلمينبانتصارانتهىشديداقتالأ

أميرانفيهاوكان)مهره(منطقةالىواصلوا"مهمتهمثمالخليفةالىذلكفيوكتبوا

فحاول)شخريت(يدعىوالآخرمحارببنيمن)المصئح(يدعىأحدهمامختلفان

وتمادى)شخريت(لهماستجابحيثنجهمافاتصلواخلافهمامنالاستفادةالمسلمون

اصحابهوفزعليهوانتصرواوحاربوهعليه()شخريتمعفاجتمعواطغيانهفي)المصئغ(

قومه.كبيرمنعددمعهوقتلالمعركةفيوقتلحولهمن

الثلاثة:الأمراءيدعلى(العنسي)الأسودمقتلبعدفانهاليمناهلمنكانماأما

فعملبالامارةطمع(مكشوحبن)قيسفإن(اذويهودالديلميوفيروزمكشوحبن)قيس

منوالرؤساءالأمراءالىالصذيقفكتب.اليمناهلعواموتابعهالاسلامعنوارتدلذلك

جنودهتأتيهمحتى(مكشوحبن)قيسعلى(الديلمي)لفيروزعونأيكونواأناليمنأهل

)فيروزالآخرينالأميرينقتلعلىحريصأكانفقدمكشوح(بن)قيساماسريعأ.

بأخوالهاستنجدالذي)فيروز(قتلفيينجحولم)داذويه(قتلنينجحوقدوداذويه(

بن)قيسذلكبعدالتقىثم(وخلقوعك)عقيلقبائلجانبهالىووقفتل!خولان(قبيلة

انتهىشديدأقتالأوتقاتلاواعوانجنودمنمعمهمابمن(الديلميوفيروزمكشوح

بن)عمرومعهوكانمكشوح(بن)قيسعلىالقبضوالقي(الديلمي)فيروزبانتصار

أبيالى(أميةبن)المهاجربهمافبعثالعن!صيالأسودمعارتدقدكانوالذيكرب(معدي

الىوردهماسراحهماواطلقتوبتهمامنهماوقبلاليهفاعتذراوأنئهمافعنفهمابكر

قومهما.

عقدهاالتيالاسلاميةالجيوشواجهتهاالتيالأحداثاهمكانتتلك

يقودهاكانالتيالأخرىالأربعةالجيوشتمكنتوقدالمرتدينلمحاربةابوبكرالخليفة

واجباتهاتنفيذمن(مقرنبنوسويدحاجزبنوطريفةالعاصوعمروبنسعيدبن)خالد

العربجزيرةشبهداخلوالاستقرارالهدوءتعيدأنبكرأبيجيوشبذلكواستطاعت

شبهءوراماالىالاسلاميةالدعوةلنقلمهيأةذلكبعدتكونلكيواحدعاممنأقلخلال

.وشعوبأمممنالعربيةالجزيرة
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الثيا"ثعوالمبافنرفيرالأقترابثركة

العرأقفيالعسكريةخادعم!ماتسسدة

المدائنلاحتلالالعسكريةبكرابيخطة

الىفسر،عليكفتحقدالله)ان)1(:باليمامةوهوالوليدبنخالدالىبكرابوكتب

غنم(.بنعياضتلقىحتى(اليومالبصرةقرب:)الأبلهبفرجوابدأالعراق

بعضعلىوالحجازالنباجبينمنطقةفيوكانغنمبنعياضالىبكرابروكتب

:الردهحروبقوات

الوليد("بنخالدتلقىحتىالعراقادخلثمبهافابدأالمصيختأتيحتى")س

تستفتحاولابالرجوعشاءلمن)وأذناالقائدينالىرسالتهبكرابواكملثم

اجتمعتماواذاصاحبهعلىأميرفهواليهاسبقفأيكماالحيرةالىاستبقاثم،بمتكاره

فيكونخلفهممنالمسلمونيؤتيأنوأمنتمافارسحصونفضضتماوقدبالحيرة

(.المدائنعزهماللهعدوالاخروليقتحمبالحيرةلصاحبه)عونآ(ردءأأحدكما

حارثهبنالمثنىكانوعياضخالدالىهذهبرسالتهبكرابويرسلان)وقبل

بكراباواستأذنالمدينةالىقدمقدكانحيثالعراقارضالىسبقهماقدالشيباني

)3(0(0لهفأذنالعراقجنوبفيالعسكريةالعملياتببعضقيامهعلىبالموافقة

فيناجحةغاراتنفذحيثالفرسمحاربةعلىالعربجرأمنأولالمثنىفكان

بطلبحارثةبنمسعوداخاهارسلالعملياتهذهتوسيعفيطمعوعندماالعراقأسفل

)3(0وعياض(خالدالىوجههاالتيالرسالةهوبكرابيجوابفكانبكرأبيمنالمدد

بكرابيرسالةتحليل

أمرااليهمايصدرانه،الوضوحتمامواضحة(وعياض)خالدالىبكرأبيرسالة

ذلكومعنى،الفارسيةالامبراطوريةعاصمة)المداثن(احتلالوهيمحددةمهمةبتنفيذ

دولتيهئأعظماحدىالفارسيةالامبراطوريةضدالحرببأعلانقرارايصدربكراباان

الزمن.ذلكقيالعالمفي

4م!،/الرابعالجز./والملوكالاممتاريخ/البري)1(

238ص/الثانيالمجلد/التاريخفيالكاملالاثير/ابن)3(

(5-)2ص4/ج/والملوكالاممتاريخ/الطبري)3(
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الحربباعلانالاولالاستراتيجيقرارهاتخاذفيجريئأكانبكراباانشكلا

قاعدتهاوسلامةالاسلاميةالدعوةمنلاضرورياكانالقرارذلكمثللانالمرتدينضد

.والانحلالالتصدعمن

فيابوبكرالخليفةاتخذهالذيالقرارصحةفيالتشكيكيستطيعاحدمنوليس

السماءولمبوحيالعهدقريبةزالتماالاسلاميةفالخلافةالداخليةالامنيةالحربشأن

أوجهافياصحابهنفوسفيوالعقيدةواحدشهرسوىظلا!لمالرسولموتعلىيمض

والتفانيعليهاوالمحافظةالعقيدةسلامةعلىالحرصفأنالحالةهذهمثلوفيوعظمتها

السماءبأسبابوالمتصلةالايمانبروعةالزاخرةالنفوستلكتمثلهانماسبيلهافي

دولةضدالحربباعلانقراراالخليفةيصدرانأما.الوحيعنمباشربشكلوالمتلقية

تماميختلفاخرشأنفذلكعصرهفيالعالمفيامبراطوريتينأعظمتشكلمجاورة

المرتدينبمحاربةقرارهقيعنه،*"لأةالاخد

الاسلاميةالدولةشؤونفيبعدتدخلتقدتكنلمالفارسيةفابع؟هلجراطورية

آخر.سببلأيأوالخاصةبأوضاعهامشغولةلانهاكانتربماالناشئة

قرارهبكرابوأعلنفلماذاالمرتدينحركاتدعمفيتساهملمانهاكما

ضدها؟الحرببشنالثانيالاستراتيجي

الاسلاميةالدعوةطبيعةفييكمنالهامالاستراتيجيالقرارهذاسببانأعتقد

هذاحسببكروابومعينبمكانتنحصرولاخاصجنسعلىتقتصرلاعالميةدعوةفهي

الدولالىيصدرهاانيريداوالعربيةالجزيرةخارجالىالدعوةينقلانيريدالمفهوم

والافكار.الثوراتتصديرفيالحديثالعصريالمفهومحسبالمجاورة

الحربباعلانخطيرااستراتيجياقراراتضمنتقدبكرابيرسالةكانتواذا

وضعقدهذهرسالتهفيفأنهبنفسهالردهحروباستهلقدكانااذثممجاورةدولةضد

هذهتنفيذجعلحيث،الفرسعاصمةاحتلالخطةأوالحربخطةالمنتخبينللقائدين

)1(:مرحلتينعلىيتمالخطة

أيضا:اتجاهينمنبمهاجمتهاوذلكالحيرةاحتلالخلالهاويتم.الاولىالمرحلة-ا

التوجهثم()الأبلهجهةمنالوليدبنخالد!ينفذهالجنوبمن.الاولالاتجاه

.الحيرهنحوشمالا

)المصيخ(جهةمنغنمبنعياضوينفذهالشمالمن.الثافيالاتجاه

فيالاخرالجيشيبقىبينماالمدائنبمهاجمةالجيشيناحديقوم.الثانيةالمرحلة-2

(-802)602ص/ننالمدالىالطررش/كمالعادلاحمد)1(
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الجيشضدالفريىقبلمنالتدخلومنعالحمايةوتأمينللاسنادكقاعدةالحيرة

المداثن.احتلالعمليةينفذالذي

ومعانعازه،امروتسهلالمطلوبتبينفيهاتعقيدلاوسهلةواضحةعامةخطة

تتطرقلمانهاالاالميدانقادةلاجتهادأمرهمتروكوغيرفيهامحددالمناورةاسلوبان

ابداعهم.تحددأوالقادةتربكالتيالمعقدةللتفاصيل

الجيشينحركةوتايعناالخطةتوضحالتيالعسكريةالخارطةالىنظرناواذا

(الحيرة)احتلالالاولىالمرحلةتنفيذأننجدفأنناتنفيذهامهمةاليهماأوكلاللذين

والجنوب.الشمالمنكماشةفكيبينووضعهاعليهابالاطباقسيكون

الأمنيالجانبتضمنتفقدللقرارالاستراتيجيالخطةملاعمةمدىمستوىوعلى

مباشرتهاأثناءأوالعدواراضيفيتقدمهمااثناءكانسواءللقواتضمانهيجبالذي

الثانية.المرحلةخدلمعهالاشتباكاوالتماس

اشكالمنشكلأييتخذلمفيهالفرسوقتالالعراقالىالخروجانوطالما

اذاالدولبعضاليهاتلجأاقيمكنالتي"الوقائيةالحربشكلايضايتخذولمالدفاع

الخارجية.العواملبفعلمهدداأصبحواستقرارهاأمنهاانارتأت

الدولازالةالىتهدفالتيالصريحةالتعرضيةالحربشكلأخذتانهاوطالما

الاسلاميةالدولةزوادخالهماليهمالعقيدةنقليضمنبشكلالشعوبمعوالتعامل

بنقلسيقوهو!الذينالمقاتلينالجنودفانلذلك،الدولةهذهفيذمييناوكرعاياكمسلمين

تطهرتممنالاسلاميالمجتمعابناءصفوةيكونواانبدلالوانهاوحملالعقيدةهذه

الدنيا.علىالأخرةوآثروااللهسبيلفيارواحهموباعوانفوسهموزكتقلوبهم

فيغنمبنوعياضالوليدبنخالدمعيكونواانأبوبكرأرادهمالذينهمهؤلاء

)ولالهماقائلاالذهابفييرغبلاهنتسريحعلىرسالتهفيركزفقدلذلك،العراقحرب

صفوةهوالاسلاميالفتحجيشانمنالخليفةتاكدانوبعدبمتكاره(تستفتحا

الىتوجهبعد-ذلكالدنيامتاعكلعلىاللهسبيلفيالشهادةيؤثرونالذينالمسلمين

نالهمامبيناالقيادةعلىالشريفوالتنافسالجهادفيالتقانيعلى.يحثهماالقائدين

قدرةيثبتمنالااليهايصلولاالقبليةبالعصبيةتناللاالاسلامفيالقيادةمرتبة

.وكفاءة

داخليةحربفتلكالمرتدينمحاربةفيكفاءةأثبتقدالوليدبنخالدكانواذا

فقتالتمافامختلففالوضعالفرسلمقاتلةبالنسبةاما،العربهمواحداعنصراتضم

أيضامختلفةالقتالعليهاسيجريالتيالمنطقةطبيعةانكماالعربقتالغيرالفرس

فىبالقتالخبيرايكونلاقدالصحراءالخبيربقتالفالقائد،العربيةالصحراءطبيعةعن
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العكسيكونأنأو)خالد(ويخفق()عياضينجحوربما،والمدنلانهاراومناطقالغابات

جميععلىا()خالديفضللوكانحتىفيهيتنبأانأبوبكريستطيعلاماذلكفإن.تماما

لمنالعراقفيالاسلاميالجيشقيادةمنصبتركوهكذاالمسلمينالقادةمنأقرانه

أولا.الحيرةالىيصل

الذيالاسلوبوهذاعياضمهمةمنأصعبتكونقدخالدمهمةانيعلموهو

انهالابينهمالشريفالتنافسمنفيهمارغمفأنهالقادةاختيارهفيبكرابواعتمده

اولاالحيرةالىسيصلالذيالقائدلأنالاختيارحسنفيسليمةقاعدةالىيستند

فيوتوفيقانجاحاوأكثرعليهاسيقاتلالتيالارضطبيعةفيومعرفةعلمااكثرسيكون

الاعداء.قتال

وخططهالاستراتيجيةبكرافيقراراتيتابعونالذينالعسكريونيملكولا

الخططتلكوبراعةوجراتهاالقراراتتلكخطورةمنالدهشةتأخذهمانالاالعسكرية

.القتالوأساليبالحربفنونفيالطويلةالباعاتذويعنالاتصدرلاالتي

لاستراتيجيةاالقراراتاراصدضليعآفييكونانبكركأبيلرجليتأتىكيفاذ

أقلعنعرفماالمعاركوخوضالحربسيرةفيعنهيعرفولمالعسكريةالخططورسم

.المجالهذافيحظاالعسكريينالقادة

العملياتمسارحفيالقادةحققهاالتيالميدانيةالنجاحاتانقولهيمكنماوكل

العلياالاسلاميةالقيادةالىالاولىبالدرجةفيهاالفضليرجعانماوالشامالعراقبلادفي

المدينة.في
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وعياضخالدقبلمنالمهمةمباشرة

ولمالمدينةالىالعودةفييرغبمنكلبتسريحمهمتهمااداءوعياضخالدباسثر

المدد.منهيطلببكرابيالىمنهماكلكتبوقد)الفين(سوىخالدمعيبق

عوفبن)بعبد)عياضآ(،وأمد(التميميعمروبن)بالقعقاع)خالدأ(فأمد

في)بخالد(يلحقواان(وسلمىومعذوروحرمله)المثنىالىبكرابووكتب(الحميري

لاوانالرذةاهلقاتلمنيستنفراانوعياضأ(آ)خالدبكرأبوأمركما()الأبفةمنطقة

قدرجلأأتغد:قائلينالخليفةالصحابةبعضسألوعندما.ففعلاآأبدمرتدمعهمايغزو

ذلكفيويعنىهذامثلفيهجيشيهزملاقائلآاجابهمواحد؟صبرجلجنودهعنهارفضق

عمرو()1(.بن)القعقاع

النباجمنطقةفييحتشدخالد

سبقخالدأقدالمثنىوكانبهيلتحقكيالشيبانيحارثةبنالمثنىالىخالدكتب

الافثمانيةامرتهتحتوكانلهفأذنبذلكبكراباالخليفةاستأذنحيثالمنطقةتلكالى

)فبلغومضرربيعةقبيلتيمنآخرينالافثمانيةخالدقيادةتحتتطوعكمامقاتل

.الاسلامعنردةلهسبقتقدمنهمواحدأيكنلم()2(مقاتلالفعشرثمانيةجيشه

التقدموشكلالتعبويةالحركة

نحذرهثمالجزيةاوللاسلاميدعوههرمزحاكمهاالىوكتب)الأبفه(نحوخالدسار

فلاوالابالجزيةواقررالذمةوقومكلنفسكاعتقدأوتسلمفأسلمبعد)أماقائلأ)3(

(.الحياةتحبونكماالموتيحبونبقومجئتكفقدنفسكالاتلومن

والى(كسرىبن)شيريالىبالخبركتب)هرمز(على)خالد(كتابقدمولما

يتلقىلكياصحابهسرعانفيالكواظمالىتعجلثمجموعهوجمع(شيريبن)اردشير

)الحفير(منطقةفييجتمعواانتواعدواالمسلمينأنبلغهثميجدهلمولكنهفيها)خالدأ(

)أردشيرأبناءمناخوينمجنبتهعلىفجعلبهاتعبأثمفنزلها)الحفير(الىيبادرهفعاج

قيدتمرآهلمنذلكيرلممنفقالبالسلاسلفاقترنوا(وأنوشجان)قباذلهمايقاللأكبر(ا

انكمفيحدثونناانتمأما:فأجابوهمسوءطائرهذافإنتفعلوافلالعدوكمانفسكم

الرابع/الجزء/والملوكالأممتاريخ/الطبريركذلك923-238ص/الثانيالمجلد/التاريخنيالكاملالأثير/ابن1()

(.-ه)4ص

443مى/السادسالجزء/والنهايةايةالبدكثير/اين)3(

هص/الرابعالجزء/والملوكالأممكتاب/الطبري)3(
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)كاظمة(الىبالناسمال)الحفير(فيهرمزبأن)خالد(الىالخبرأتىفلما.الهربتريدون

للعربجوارآالفرسأمراءاسوأمنوكانفنزلها()كاظمةالىفبادرهذلك)هرمز(وبلغ

كمنتعبويةخالدحركةوكانتهرمز(من)أخبث:فيقولونبخبثهالمثليضربونوكانوا

:)1(يليكمامجموعاتاربعةالىجيشهقسمحيثالعدوأراضيفييتقدم

منيومينقبلبالحركةأمرهوقدالشيبانيحارثةبنالمثنىعليهاجعل.المقدمة-1

)ظفر(.يدعىرجلدليلهوكانللجيشالرئيسيالجسمحركة

يدعىرجلدليلهوكانالظائي(حاتمبن)عديعليهاجعل.الثانيةالمجموعة-2

عباد(.لبن)مالك

!يدعىرجلدليلهوكان(التميميعمروبن)عاصمعليهاجعل.الثالثةالمج!موعة-3

الثانية.المجموعةحركةمنواحديومبعدبالحركةامرهوقدنصر(بن)سالم

جميعأواعدهمثم)رافع(،دليلهوكانبنفسهقيادتهاباشر.الرابعةالمجموعة-،

اميالاربعةالبصرةعنيبعدباهلةلبنيماءنبعبهمكان)وهوبالحفير.الالتقاء

جنوبا(.

السملاسلذاتمعركةأولأ/

الىوصلحتىخالد&،قاةجنوبأبهاوخرجقواتهالأبفهحاكمهرمزاستنفر

حاليا.الكويتدولةضمنوهيالبصرةجنوبكم88بعدعلى)كاظمة(منطقة

انتظارأقواتهوعبأاليهاسبقه)الحفير(منطقةفيسيلاقيهخالدانعلموعندما

فتوجههرمزتحركاتبجميعالمقدمةقائدالمثنىأعلمهقدكانخالدولكن،خالدلوصول

خرجاستعداداتهمالمسلمونيكفملانوقبلايضأ.اليهاسبقهقدهرمزوكانكاظمةالى

وقتلهوبارزهالفورعلىخالدلهفخرجبخالد"للغدرخطةاضمروقدالمبارزةطالباهرمز

بالهجومأوامرهالقعقاعفأصدرعليهوهجمتبخالدالغدرالفرسجنودمنثلةفحاولت

حيثبهالغدرحاولواالذينالفرسعنهوكشفخالدنحومجموعةمعوتقدمالفرسعلى

هذهفيالمسلمونوانتصرالقعقاعفيهجيشيهزملا:قالحينمابكرابيفراسةصدقت

منوهرببالسلاسلمقيدأمعظمهمكانالذينالفرسعلىساحقأانتصارآالمعركة

ويزودهفلولهميطاردانالمثنىفأمرالفوزيستثمرانخالدفحاولمنهمالنجاةاستطاع

ذات)موقعةالمرقعةهذهوسميتوأنوشجان()قياذالقتلمننجاوقدعنهمبالمعلومات

0)3((السلاسل

.هس/الرابعالجزء/والملوكالأممتاريخ/الطبري(1)

.923ص/الثانيالمجلد/التاريخزالكاملالأثير/ابنوكذلك/هص/الرابعالجزء/والملوكالأممتاريخ/الطبري(2)
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المعركةمنالمستفادةالدروس

معقتالهفيعليهااعتمدالتيالمفاجأةبمبداتضحيةتشكلهرمزالىخالدرسالة

والتكتيك،بالتخطيطاووالزمانبالمكانمتعلقأمنهاكانماسواءوالرومالفرس

التالية:العواملالىيرجعربماوالسبب

فيلقاءهيريدلافهومدنحربهرمزمعيخوضانيريدلا)خالدآ(ان-أ

اكثرخسائرالىيؤديكماأطولزمنيةفترةالىيحتاجالمدنحربلأنالأبله

يملكلاكماوحصارهاالمدنلتطويقالكافيالوقتيملكلاوخالداكبر،وجهد

خالدمهمةفانوكذلك،الشوارعوحربالمدنلدخولالكبيرةالقوات

صالحهلغيريجريوالوقتالأولىالمرحلةفيالحيرةاحتلالهيالرئيسية

الرئيسية.مهمتهعنويبعدهالمدنحربفي

عليهيفرضلكيالمدينةمنفيخرجه)هرمز(يستثيران)خالد(قصدلقد-ب

المناسبين.وزمانهاالمعركةمكان

القلقدائميجعلهوأننفسيةحرتجآ)هرمز،علىيشنأن)خالد(أراد-ب

والتفكير.

التيالتعبويةالحركةاسلوبالعدواراضيداخلتقدمهاثناءخالداستخدم

وميمنةمقدمةحرسالىقواتهفقسمالحاضرعصرنافيالحديثةالجيوشتطبقها

رئيسي.وجسموميسرة

للمواجهةالمحتملالمكانحولالهرمزمعوالتضليلاعالخداسلوبخالداستخدم

قبلبهثقتهموافقدهجيشهوأرهقفأربكهمستمروقلقدائمةحركةفيوجعله

علىتقعلأنها)كاظمة(فيسيكونالمعركةموقعاناوهمهفلقدالمعركةخوض

فيهالمواجهتهبالخروج)هرمز(بادرولهذاوالأبفه()اليمامةبينالمباشرالطريق

)النباج(باتجاهاليمامةمنالغربيالشمالالىبجيشهانعطف)خالد(ولكن

الآخرينورفاقهالمثنىبإمرةيعملونكانواآلافثمانيةاليهوانضمفيهافاحتشد

بحركة)هرمز(علموعندما)الحفير(الىالشرقيالشمالنحوتوجههناكومن

جيشقبلفوصلهااليهابهموأسرعجيشهاستنفر)الحفيرأمنطقةالى)خالد(

الجنوبباتجاهفانعطفويقصدها)هرمز(تحركاتيراقب)خالد(وكانالمسلمين

وهذهاليهايتحركان)هرمز(اضطرممافيهملاقاتهوقرر)كاظمة(نحوالشرقي

الفارسيالجيشقبلمنوالحركةالانفتاحواعادةالتنقلمنالمتواصلةالعمليات

الوليد(بن)خالدقبلمنوميدانهاالمعركةلمكانالمتوقعللاتجاهالمتعمدوالتضليل

كانتالأخرىهيالعسكريةتجهيزاتهوأنسيماكثيرأوارهقهالفاريميالجيشأربك
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بكفاءةالفرسالجنودهؤلاءثقةمنقللالذيالأمرعليهاضافيأعبئأتشكل

فيمثيلتهامعمتوازنةليستبمعنوياتالمعركةعلىيقبلونوجعلهم)هرمز(قائدهم

الاسلامي.الجيش

قصدهعلىوحافظللجهدوضياعللوقتاهدارمنفيهلماالمدنحربخالدتجنب-4

علىسيخوضهاالتيالمعاركبىهذهالأولىالمرحلةفيالحيرةاحتلالوهوالمحدد

المهمةضمنتدخلواجباتتشكلانما()الحيرةالى)الأبفه(منالطريقطول

العليا.القيادةمنالمحددةالرئيسية

أمنمبدأعلىحافظكماالمعلوماتوتمريرالاستطلاعاسلوبخالداستخدم-5

لقواته.وترتيبهالتعبويةحركتهخلالواضحأذلكظهروقدالقوات

سبققدبذلكفيكونالمعركةفي)هرمز(علىانتصارهبعدالفوز)خالد(استثمرلقد-6

قرنأ.عشربأربعةالفوزلاستثمارالمطاردةعملياتفيالحديثةالحربقادة

أتأرمعركةثياثمالم

السنةاثاحدضمنارالمذخبرموقعة(والملوكالأمم)تاريخكتابهفيالطبريروى

)1(:فقالللهجرةعشرةالثانية

علىجباركليقتلفيهالأصفار:صفرالناسقالويومئذعشرةاثنتيسنةصفر)في

بكتاببالخبر)شيري(و)اردشير(الىكتبهرمزكان)وقد:واضافالأنهار(مجمع

من)قارن(فخرجقريانس(بن)قارنبفأمذهنحوهاليمامةمنبمسيرهاليهخالد

)الفلأل(اليهوانتهتالهزيمةبلغته)المذار(الىانتهىاذاحتى)لهرمز(ممذا()المدائن

تجتمعوالمافترقتم)إن:والجبلالسوادلفلألوفارسالأهواز)فلأل(وقالفتذامروا

يديلناال!لعل)قارن(اوهذالملكمددفهذاواحدةالعودهمرةعلىفاجتمعواابدأبعدها

واستعملاربالمذ)قارن(وعسكرففعلوامنا(اصابوامابعضوندركعدونامنويشفينا

عنبالخبر()خالدالى(الشيبانيحارثةبن)المثنىوكتب.(وأنوشجان)قباذمجنبتيهعلى

اليهموصلوعندمااليهمبجيشهخالدفسار)المذاو(ني)قارن(معالفرساجتماع

بنالأعشىبن)معقلولكنخالداليهفخرجللمبارزة)قارن(دعاالجيشانوتقابل

)قارن(قتل()معقلاستطاعوقدلهفأذن)قارن(مبارزةفيأ()خالداستأذنقدالنئاش(

)الأنوشجان(قتلعمرو(بن)القعقاعشقيق(التميميعمروبنأعاصماستطاعكلفا

المبارزةفيالثلاثةالجيشقادةوبمقتل)قباذ(مع(الطائيحاتمبن)عدفيفعلوكذلك

عظيمة.مقتلةمنهموقكل)خالد(فتعقبهمادبارهمالفرسولىحيثالمعركةانتهت

.7ص/الرابعالبزء/والملوكالأممتار-/الطبري1()
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والمذاركاظمةلمعركتيتحليليةدراسة

وادركنا)الحفير(منطقةفيهرمزمعمعركتهيخوضأنيرفيخالدآأنعرفنا

بالمفاجأةضحىكيفثم،والنفسيةالتعبويةالناحيتينمناليهيرميكانالذيالقصد

سلبية.عليهاستترتبالتيالنتائجانوجدعندماالتعبوية

كاظمةمنطقةفيللمعركةجديدآمكانآعليهويفرضعدوهيضللوهورأيناهثم

الىالفراتمناتجاههيحولوهوخالداليهقصدالذيماولكنجنودهوارهاقلارباكه

الأولىالمرحلةخلالمهمتهكانتبينماالشرقيالشمالاتجاهفيتوغل،*لماذا؟دجلة

علىخروجاهذاعملهاعتباريمكنهل؟الحيرةنحوالغربيالشمالاتجاهفيمحددة

.".تناسبهمتقتيلمنطقةالىلجرهخططواقدالفرسأنأونجالمدينةفيالعلياالقيادةأوامر

هدفهعن(المسلولالله)سيفالعسكريةالعبقريةاستاذيضلأنيعقللا

الىجزهفيوحيلهمالفرسألاعيبعليهفتنطليينخدعأنكذلكيعقللاكماالمرسوم

نهرعلىالمذارباتجاهالفراتلنهراجتيازهكانولهذاقبلهممنالمنتخبةالتقتيلمناطق

اراضيداخلالتقدممراحلمنالثالثةالمرحلةتعتبرالتيالمطاردةلمعركةتتويجآدجلة

واستثمارالعدولفلولالعميقةالمطاردةثمفالاشتباكللتماسبالتقدمتبدأوالتيالعدو

الفوز.

القيادةاوامرعلىخروجآاادجلةنهرعلىالمذاراباتجاه1اذنخالدحركةتكنلم

للمتم!أوامردراصىحيتشاصحك!كعركأقيلانتصاردتتويجآكانتوانمااخدينةفيالعليا

المنهزلنة.نحلرأصهشهالتحا-!احتوادالعدوقواتبمطاردة

ابوعليهركزوالذيالقواتأمنناحيةمنأماالميدانبةالتكتيكيةالناحيةمنهذا

)المذار(معركةكانتفقدوعياض()خالدالقائدينلكلاوجههاالتيرسالتهفيبكر

العربشطمنالقريبةالمنطقةهذهفيالاسلاميةللقواتالأمنيةالناحيةمنضرورية

لدلكالفراتنهرعلىشمالأتتوغلاسلاميةقواتأيةضدخطيرآتهديدأتشكلوالتي

كمرحلةالحيرةاحتلالفيالمحددةبمهمتهالالتزامأشدملتزمآكانآخالدأننرىفاننا

القواتحركةاثناءالحيرةاحتلالخطةتتطلبهوماالفرسعاصمةالمدائنلاحبلألاولى

اللازمة.الأمنيةالاحتياطاتمناليهاالعسكرية

لكونهااضافةاللازمةالأمنيةالاحتياطاتهذهاحدىالمذارمعركةكانتلهذا

الفوز.واستثمارالمطاردةلمعركةتتويجأ

تقومكماحمايتهاعلىتقوءحاميةيحتلهامنطقةكلفييضعنجدهأيضآولهذا
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الخطوطمنالقريبةالمناطؤفيمعاديةتحركاتاوتحشداتايةعنلهالمعلوماتبتمرير

الاسلامية.القواتعليهاتعملالتيالخلفية

قواتهبهاتزودهالتيوبالمعلوماتالقواتأمنأبمبدكبيرآخالداهتمامكانولئن

معالمفاجأةتحقيقعلىوحرصهالخطةبأمناهتمامهفانالخلفيةالمناطقفيالمتواجدة

وشأنآ.اهميةذلكعنيقللاكانقواتهعليهاتتقدمالتيالأماميةالخطوطفيعدوه

لذلككبيرةعدوهعنالمعلوماتالىحاجتهالعدوفاناراضيداخلحركتهكانتولما

حرسقوةرأسعلىالنتميبانيحارثةبنالمثنى)فيرسلالاستطلاعأمبدعلىيركزنجده

بالمعلوماتيزودهانمنهويطلبالأقلعلىبيومينالرئيسيالجسمقبلويحركهالمقدمة

اليها(0)1(سيتوجهالتيالمناطقفيوتحركاتهالعدوقواتعناللازمة

4.34-343ص/السادسالجزء/بيروتالمعارفمكتبةمنشورات/والنهايةايةالبدكثير/ابن(1)
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ألا!لاميالبميغلت!ة"المارسيالموقفتع!يلى

والم!اركلافمةمعركتيخلالى

ألا!لاممة!ؤياوالر

كاظمةمعركةبعدالوليدبنخالدتقدملاتجاهالفرسجهةمنالموقفتحليلكان

أحدهماالمداننالىيؤديانمقتزبانوهناكالعربشطفهناكغامضأ(السلاسل)ذات

ولاالطريقويختصرثامباشرة()المدائنالىيقودقريبمقتربوهودجلةنهربمحاذاة

هذالأنواحدةمرحلةهيبلمرحلتينالىعليههجومهمتنفيذالىالمسلمونيحتاج

)الحيره(.الىالتوجهدونمباشرة(الفرس)عاصمةالمدائنالىيؤديالمقترب

الاراضيعمقفيالتونجلالىبالجيشيؤديالأسلاميةالنظروجهةمنولكنه

السوادمنطقةفيتقيموالتيلهمالمواليةالعربيةوالقبائلالفرسمنويجعلالفارسية

نهراطرفهايممو(كماشة)فكيبينفيصبحالجيشهذاعلىخطرأتشكلالنهرينبين

فكيبيننفسهأدخلكمنالمقتربهذاعلىتقدملوالرليدبنخالدويكونوالفراتدجلة

ويزدرده.يقضمهانالاذلكبعدسبيلمنوليسالعجوزالفارسيالأسد

الاسلاميةالنظروجهةمنالمقتربهذاعلى"سلبيةنقطةتشكلهذهكانتواذا

الجيشحركةأنمنهاالاتجاههذافيالتقدمفيتكمناخرى"سلبيةنقاطاثمةفأن

المعاديةالاراضيعمقفييتقدمفهوالجانبينكلامنبالمخاطرمحفوفةستكونالاسلامي

.للفرسالموالاةشديدةعربيةقبائلاوفارسيةومدنقرىتكتنفه

غيروالجبالوالاوديةالانهاروعبوروالاشجاروالضواحيالمدنقتالانكما

تتوفرولافقطالصحراءرمالفوقالقتالعلىافرادهتعودالذيالجيشلهذامألوف

الضواحي.اوالمدنفيالقتاليةالخبرةلديهم

كانتوالتيالصحراءالىمستندأيقاتلأنمصلحتهمنالاسلاميفالجيش

مهاجمةخلالهامنالمسلمونيتمكنبحيثفيهانقطةوأخطرأقربتشكل()الحيرة

احثلالهايستطيعوالماذاأنهممطمئنونوهمالفارسيةالأمبراطوريةحاضرة(ائن)المد

الفرسيستطيعلاالتيالعربيةبالصحراءللاحتماءبسرعةالعودةيستطيعونفانهم

للمسلمين.بالنسبةالأولىالمرحلةهدفتشكل()الحيرةكانتولهذافيهامقاتلتهم

سعىفقدلقواتهالمهمةوحددالحاسمالاستراتيجيالهدفأبوبكررسمانوبعد

الىأوامرهيصدرنراهولذلكاليهالقواتبهذهدفعالذيقصدهعنالعدوتضليلالى

فيبدأواحدآنفيوشمالهجنوبهمنالعراقبمهاجمةالفورعلىيقوماان(وعياض)خالد

منها:مكاسبعدةلقواتهحقققدبذلكويكون)بالمصئخ(عياضويبدأ)بالأبفه(خالد
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الرئيسي.قصدهمعرفةعنالعدو-تضليل1

.والجنوبالشمالفيوبعثرتهاالعدوقوات-تشتيت2

القياممنبعدهايتمكنلابحيثالفاصلةالمعركةقبلقواتهمنالاكبرالجزءتدمير-3

.اخرىتحشداتبأية

معه.الفاصلةالمعركةبخوضالمباشرةقبلالقتاليةالعدواساليب-معرفة4

)المذار(منطقةالىالاسلاميالجيشاستدراجعلىتقومالفرسخطةكانتربما

وقضمهالجيشهذالابتلاعالفرات"منبدلادجلةنهرنحوتقدمهاتجاهلتحويل

نحوالاماميةفلولهميطاردوهو)خالدأ(انفيهيتوهمونكانواالذيالوقتوفيتدريجيا"

المطاردةمعنىيدركخالدكانفقدالفارسيةالكماشةفكيبيننفسهسيدخل)المذار(

نهرنحومسرعا"يعودبلدجلةنهرعلىبعيدا"يتوغللانراهولهذاالفوزواستثمار

المنطقة.تلكفيالفارسيةالحشودلمراقبة)المذار(منطقةفيلهحاميةتركأنبعدالفرات

المستوىعلىخطةالوقتذلكفيالفرسقادةلدىيتوفريكنلمأيضأوربما

الأمبراطوريةظروفوانسيمابهمللأحاطةأوالمسلمينلاستدراجالاستراتيجي

نحوالتطلعمنتمكنهملاوالضعفالتداعيمندرجةعلىكانتالداخلمنالفارسية

خلالمناعتقدوانني،الداخليةالأوضاعمواجهةعلىقدرتهمعدمعنفضلأالخارج

خططهمجميعأنالمسلمينمواجهةفيقبلهممناتخاذهاتمالتيالاجراءاتمتابعة

منالمسلمينلمنعدفاعيةمحاولةفيالسلبيةالفعلردودتجاوزتقدتكنلمالعسكرية

الفارسية.الأمبراطوريةاراضيداخلالتوغل

الولجةفيكماشتهميفتحونالفرس"

بينها،يدخلأند!نالعجوزالفارلصيالاسدفكيتحطيبمفيخالدنجحأنبعد

تاركاالفراتالىتوجهقدأنهورأوادجلةمحورعلىللتقدماستدراجهفيفشلواأنوبعد

هذهكلبعد.ذلكالموقفاحتاجااذانسحابهوتؤمنتحميهالعربيةالصحراءظهرهوراء

الىاستدراجهعلىتقومجديدةخطةلهيضعواأقالفرسرأىوالتقديراتالحسابات

منطقةالىبالتوجهاخرفارسىجيشيقومبينماوالفراتدجفةنهريبينالسوادمنطقة

علىينقضكمينعملالجيشهذامهمةوتكونالعربيةالصحراءحدودعلىالولجه

القواتنجاححالةفيخلفهمنعليهالاطباقاوجنوباانسحابهحالةفيالاسلاميالجيش

السواد.ارضالىاستدرانجهفيالفارسية

فارسياحدهماجيشينبحشدالفارسيةالقيادة)قامتالتصورهذاعلىوبناء
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والفراتدجلةنهريبينالسوادارضالىالتقدممهمتهوكاةطت(جاذوية)بهمنبقيادة

فيالعلوىاالفكيمثلالجيشهذاوكانالمنطقةهذهالىالالدلملاميالجيشلاستدراج

تسكنكانتالتيالعربيةالقبائلمنخليطجيشفهزالاخرواماالفارسيةالكماشة

()1(.النهرينبيزالسوادمنطقةمواليدمنزغر()أندربقيادةوالحيرةالسوادارض

وذلكالفارسيةالكماشةفيالسفليالفكيشكلانالجيشهذامهمةوكانت

إستدراجهفيجاذوية()بهمننجحاذاالجنوبكن؟سلأمياالجيشعلىبالانقضاض

مهمةفانشمالأخالداستدراجفيالفرسنجاحعدمحال!وفيالسواد.ارض!داخل

عليهوينقضالاسلاميالجيشيفاجيء)الولجه(منطقةفيكمينعملالجنوبيالجيش

المناسب.الوقتفي

القادرةالعربيةالقبائلمنزغر()أندريقودهالذيالجيشهذاقوامكانولهذا

التيالارضلطبيعةالتامةوالمعرفةالجيدةالخبرهلديهموتتوفرالصحراءفيالقتالعلى

عليها.يقاتلون

الفارسيةالكماشهوفكيخيالد

احتمالين:أحد)المذار(فيخالدامامكان

المدائنالىيصلحتىدجلةنهربمحاذاةسيرهيوادملان:الاولالاحتمال

ليخنقالبلعومالىالفكينبيندخلكمنبذلكويكون(،الفارسيةالامبراطورية)حاضرة

عمليةيمنعإنخالداستطاعااذوجائزممكنوذلكلهانقطةاقربمنالامبراطوريةهذه

ناالدولةهذهفكيبيننفسهيحشرأنقبلعليهلزامأكانفقدولهذاالفكينارتداد

.مؤكدةستكونوابتلاعهقضمهعمليةفانوالاساعديهقوةالىيطمئن

الاقلعلىاخرينجيشينالىدجلةنهرعلىالمحوراهذسلوكفيفكرلوخالديحتاج

تكونعندهاالنهرينبينمامنطقةفييسارهعلىالآخريعملكمايمينهعلىاحدهمايعمل

وامينه.مضمونةدجلةنهرعلىالتقدمعملية

هذهمثلفييدخلانيستطيعلافانهولذلكواحدأجيشأالايملكلاخالدولكن

مناليهصدرتالتيالمحددةالمهمةعنتحولقدبذلكيكونانهكماالفاشلةالمغامرة

منطقةفييقاتلعياضبقيادةالاخرالاسلاميالجيشواصبح،الحيرةباحتلالالخليفة

فيها.وجودهمنفائدةلاومعزولةنائية

الاتجاهفيسيرهليواصل)الابفه(منطقةالىبسرعةيعودانخالدعلىيجب

8ص،الرابعالجزء،والملوكالأممتاريخ،الطبري1()
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حمايةلهتؤمنالتيالصحراءاطرافعلىالجنوبمنالفراتنهربمحاذاةالمرسوم

.ظهره

الفوزواستثمارالمطاردةعملياتبابضمنالمذارنحوحركتهتدخلوبهذا

المطلوبة.الامنيةوالاحتياطات

منطقةفيبالبقاء(مقزنبن)سويدكفثم()الابفهنحومسرعأ)خالد(عادوهكذا

)الولجه(نحوجنودهفيسائرأخرجثمالأغتراروتركالغفلةوقلةبالحذروأمره)الحفير(

فيها()1(.زغر()الأندريقودهالذيالفارليالجيشلمواجهة

الولجهفيلعدؤهكمينآينصبئالوليدبنخالد

تعلقمامنهاسواءالفارسيةوالجشودالتحركاتكافةخالدالىالمثنىنقل

كانأوماالفراتنهرجنوب()الولجهمنطقةفيوالموجودزغر()أندريقودهالذيبالجيش

النهرين.بينالسوادمنطقةفيجادويةبهمنيقودهالذيبالجيشمتعلقآ

التاليين:العاملينباعتبارهآخذأالعسكريةخطتهخالدوضعولهذا

علىزغر()الاندرجيشمع()الولجهمعركةفيخوضالوقتعامليكسبأنأولأ:

جاذويه(.)بهمنوصولقبلوذلكانفراد

ينصبهمنطمكمينخلالمنوذلك،كماشةفكيبينزغر()الأندريضعأن:ثمانيآ

مؤلفمرنقوياحتياطبمثابةالكميناهذويكونالخلفمنبهالمحيطةالتلالعلىلعدوه

قسمين:الىقشمهفقدولذلكالمناسبوالاتجاهالوقتفيالحركةعلىوقادرالفرسانمن

()2(.العجليمرةبن)سعيدبقيادةوالثانيرهم(أبيبن)بسربقيادة:الأول

رآه)وعندماالخادعالطيفظهورالفرسامامالصغيربجيشهخالدظهروقد

جاذوية()بهمناليهيصلأنقبلمعهالمعركةخوضوتعجلبهاستهانزغر()الأندر

الاخر()3!انهاكفيهالمتخاصمينالقائدينكلاحاولالطرفينبينسجالأالقتالوكان

جيشهاصابالذيالاعياءاهذبعديستسلمأنبدلاأخالدأنيتصوركان)فأندرزغر(

وبعدالكماشةفكيبينلوضعهتمهيدأالفارسيالجيشاعياءفييرىكانوخالدالصغير

بنسعيدالىأوامرهأصدرعدوهاوصالفييدبأخذقدالاعياءانالىخالداطضنأن

تطبقكماشةفكيخالدمعالايسرليشكلالجناحمنوالالتفافالمهمةبتنفيذالعجليمره

الجناحمنيلتفبأنالجهنيرهمأبيبنبسرالىأوامرأصدرثمالفارلصيالجيشعلى

8ص،الرابعالجزه،والملوكالأممتاريخاالطبري(1)

خالدمعارك/السامرائيمحمودالجبارعبدوكذلك8/ص/الرابعالجزء/والملوكالأممتاريخ/الطبري)2(

66.ص/بيروتللموسوعاتالعربيةالدار/الفرسضدالوليدبن

023-!،بيروتالنفائسدار،المداننالىالطرز،كمالعادلاصد)3(
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الذكل!الطوقبفكالتدخلمنجاذويةبهمنيقودهالذيالجيشمنعبمهمةويقومالايمن

!جاذويةبهمنجيشانخالدتيقنوعندماوجيشهاندرزغرعلىيفرضهانخالداستطاع

رهمابيبنبسرالىاوامرهاصدرمعنوياتهمانهارتقدالفرسوانالمنطقةفيليس

الفارسي.الجيشعلىاليمينجهةمنالاخرهويطبقبأنالجهني

بأنأدركخالدقبلمنالمتلاحقةالمفاجآتهذهلاحظفعندمازغر()الأندراما

جيشهتاركأففربنفسهينجوانالاامامهوليسالمسلمينلصالححسمتقدالمعركة

عطشأ()1(.وماتالاعياءأنهكهفقدالموتمنينجلمذلكمعولكنهالمحتوممصيرهيواجه

الولجهمعركةبعدالفار!للموقفتحليليةدراسة

الفراتنهراةبمحاذيسيرونوانهممؤكدبشكلالاسلاميالتقدماتجاهللفرستبين-1

استدراجهميمكنلاوانهظهورهملحمايةالعربيةالباديةعلىمعتمدينالحيرةباتجاه

عليه.يتحركونالذيالرئيسىالمحورعنصرفهميمكنلاكمااخرىجهةايةالى

ولذلكالعربيجيدهكماالصحراءفيالقتالليجيدونلاأنهمايضأللفرستبين-2

ينتسبومعظمهاالمناطقهذهزل!همالمواليةالعربيةبالقبائلالاستنجادمنبدفلا

الصحراءفيالقتالفنيتقنونللفرسالموالينالعربفهؤلاء(وائلبن)بكرقبيلةالى

.الفرساكثرمنعللهايقاتلونالتيالارضبطبيعةهعرفةلهمانكما

اسلاميةقواتأيةتقدملمنعاعاقةقتالهوالفراتنهرعلىالفرسقتالسيكون-3

انفرات.نهراةبمحاذشمالأ

ضدالقتالدللأشتراكوتحريضهمللفرسالمواليةالعربيةالقبائلاستمالةيمكن-4

العربيةواثلبكربنقبيلةكثيرمنالولجهمعركةفيقلروقدسيماللظرطلبأالمسلمين

الاسووعبدبجيربن)جابروهماشيوخهمابناءمناثنينبينهممنوكان

()2(.العجلي

أئيس!يتجمعونالحيرهـوالفرسنحوتقدمهيواصخالد

بنخالدضدالابلهحاكم)هرمز(نفذهاالتيالتعرضمحاولةيقالفرسأخفقلقد

نحواستدراجهمحاولةفيايضأاخفقواكما(،السلاسل)ذاتكاظمةمعركةفيالوليد

الفوزاستثمارلمرحلةنهايةخالدواعتبرهاارالمذموتعةفي)قارن(نفذهاوالتيدجلةنهر

لتزويدهدجلةنهرعلىمتقدمأاسلاميأموقعأمنهاجغلكماكاظمهفيحققهالذيوالنجاح

المؤخرةبحرسأشبهكانتانهاكماالمنطقةتلكثطفارسيةتحركاتايةعنبالمعلومات

-276ص،جملتالرسالةمؤسسة،الجابيصبعيالركنالعميدترثمةالوليدبنخالداللهسيف،إكرما.الجنرال)1(

231ص،بيروتالنفائسارذ،اننالمدالىالطر!اكمالعادلاحمد)2(
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المتوجهالاسلاميالجيشحركةتعقبمنالمنطقةتلكفيفارسيةقواتأيةيمنعالذي

عليه.الالتفافتمنعكماالفراتنهربمحاذاةشمالأ

والولجةالسوادارضبينكماشتهملخالدفتحواعندماذريعآفشلأالفرسفشلوكان

الاراضيعمقفيشمالأللدصغلاستدراجهمحاولةمنالفرسيئسوعندما

امامهميبقفلمالفارسيةالكماشةفكيبينوضعهمحاولةمنيئسواوعندماالفارسية

فلقدعليهيتقدمالذيالمحورعلىالتقدممواصلةمنمنعههيواحدةوسيلةسوى

العربيةالباديةاوالصحراءمنمتخذأالحيرهباتجاهالفرا!نهرعلىيتقدمأنهادركوا

قواته.ظهريحميأمينأدرعأ

علىلهموالمواليةالولجهفيالعربيةالقبائلاثارةالىالفرسسعىفقدولذلك

المسلمين.لقتالالتجمع

أئيسفييتجمعونلهمالموالونوالعربالفرس

بجير،بن)جابرإبناهماالعربيةالقباثلزعماءابناءمناثنانقتلالولجهمعركةفي

تأييدهمواعلناالفرسالعربيانالزعيمانهذانكاتبفقدولذلك(العجليالاسودعبد

لهم.ومناصرتهما

منطقةالىفارسيجيشرأسعلىبالتوجهيأمرهجاذويةبهيمنلىااردشير()أرسل

الجيشبانتظارهناكويحتشدونلهمالمواليةالعربيةبالقبائليلتقيحيث(أليس

الحيره()1(.باتجاهالمحورهذاعلىيتقدمالذيالاسلامي

بالانتظارهووتعللالجيشرأسعلى)جابان(نائبهجاذويةبهمنارسل)وقد

حتىاستطاعماذلكيتجنبوانخالدمقابلةفييتعجللاانوأوصاهأردشيرلمقابلة

()3(.اليهيأتي

تجمعمنكانمابلغهوانمافارسوجنود()جاباننبأعلىوقفقدخالديكنولم

)3(.لهمفنهد)بأليس(النصارىالعرب

الفرسعسكروكانخالديقودهالذيالاسلاميالجيشبحجمجاباناستهان

اليهم.الاسلاميالجيشوصلعندماالغداءوجبةلتناوليجلسون

9ص،الرابعالجز.،والملوكالأممتاريخ.الطبري1()

412ص،الثانيالمجلد،التاريخفيالكاملالأثير،ابن)2(

ص/الثانيالمجلد/التاريخفيالكاملالأثير/ابن9/صالرابعالمجلد/والملوكالأممتاريخ/الطبري)3(

ياقوتوكذلك08/ص/الثانيالجزءبقيةالثانيالمجلد/خلدونابنتاريخ/خلدونابنوكذلك/124

ايام/البجاويمحمدوعليالفضلابومحمدوكذلك/328ص/الأولالجزء/انالبلدمعجم/الحموي

.291صالفكردار/الاسلامفيالعرب
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فيهاأبلىالوطيسحاميةمعركةودارتغدائهمفييفاجئهمأنخالدرأى)وقد

سيجريفانانهاعدمناللهمكنه)لئنخالدفنذرآشديدبلأءلهمالموالونوالعربالفرس

وسميتقانيااحمرالنهرماءوساربنذرهفأبرارادمالهاللهحققوقد(بدمائهمالنهر

()1(.الدمنهراو)أليسبموقعةاليومذلكمنذالموقعه

خالدواصلحيثلهمالموالينوالعربالفرسمعحاسمةالمعركةهذهوكانت

النجاةطالبيناهلهاعنهارحلحيثأحدآفيهايجدفلم)أمغيشيا(الىقدمحيثتقدمه

)3(.اهلهاوصالحفدخلهاالحير6الىذلكبعدتقدمهواصلثمبأنفسهم

لانالفرسقتالفيوالهامةالاولىالمرحلةأنجزقدخالديكونالحيرهوباحتلال

عاصمةالمدائنلاحت!لالالتقدمخلالهامنيستطيعارتكازقاعدةتشكلالحيره

الفارسية.الامبراطورية

نضتهكذاغنم(بن)عياضغيابفيالمدائنالىيتقدمانيسمتطيعلاخالدآولكن

اليهما.وجههاالتيرسالتهفيالخليفةتعليمات

أنيبدووالذي،()عياضيصلهريثماالحيرهفيالانتظاريستطيعلاآخالداناكما

أنهمنهتطلبعياضمنرسالةخالدالىوردتوقدالجندلدومةفتحمنيتمكنلم

كماغنمبنعياضمهمةخالدسيتولىالحالةهذهوفيالجندلدومةفيلنصرتهيتحرك

)قائديحسنهبنوشرحبيلجهلابيبنعكومهمهمةالردهحروبفيقبلمنتولى

5(.الردحروبفيوالثالثالثانيالجيشين

الحيرهفتيحبعدالاسلاصيالموقفتحل!يلى

احتلالويكوناولىكمرحلةالحيرهاحتلالثقتضيالعراقلفتحبكرابيخطةان

بحيثالحيرهفيالاسلاميينالجيشينتلاقيتفترضولكنهاالثانيةالمرحلةهوالمدائن

اسفلمنالقادمالجيشالسفليفكهايمثلالتيالاسلاميةالكفاشةفكيبينوضعهايتم

العراقاعلىمنالقادمالجيشالعلوايفكهايمثلبينماالوليدبنخالدبقيادةالعراق

غنم(.بن)عياضبقيادة

تنفيذخلالواسنادارتكازقاعدةفتحهابعدتصبحبكرابيخطةحسبوالحيره

الثانية.المرحلة

الرليد.بنخالدمعالك،سويدياسينالدكتودالركنالعميدوكذلك،346صالسادسالجزء،والنهايةايةالبدكثير.ابن(1)

183-917ص،8391والنشرللدراساتالعربيةالمؤسسة

الجزءبقية.الثانيالمجلداخلدونابنتاريخاخلدونابنوكذلك.\امىالرابعالجزء،والملوكالأممتاريخ،الطبري)2(

08ص،الثاني
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الحركةعنتعطلقدعياضيمثلهوالذيالاسلاميةالكماشةفيالعلويالفكولكن

.والاتقانالسرعةبمنتهىالسفليفكهاعملبينما،الجندلدومةفي

فهلبكرابوارادهكماالاولىالمرحلةفيالمطلوبالواجبأنجزقدخالدكانواذا

الثانية؟المرحلةلتنفيذالمدائنالىيمضي

لهوفرتهمطلقبأمانالحيرهالىكاظمهمنيتحركأنالوليدبنخالداستطاعاواذ

فكيفخلالهافارسيةتحركاتأيةمنومؤخرتهظهرهتحميكانتالتيالعربيةالبادية

)رحمالصحراء؟عنآمبتعدالمدائننحوتوغلاذاالحمايةهذهمثليوفرانلخالديمكن

(.كانعظيمرجلءأفيبكراباالله

وصولهماحتىللجيشينالحمايةتوفرانيمكنالعربيةالباديةانيعرفكانلقد

أمنيةترتيباتالىتحتاجنحوهاالمتجهةالقواتفأنائنالمدباتجاهالحركةاما)الحيره(،

للاخر.الجيشيناحديوفرهاانيمكناخرى

مكشوفأظهرهسيتركلانهشرقآائنالمدالىالحيرهمنيتحركأنخالديستطيعلا

كانتالتي)المناطقوالمصيخوالانباركربلأءفيلهمالمواليةالعربيةوالمناطقللفرس

غنم(.بنعياضمهمةتشكل

عياضلنجدةغرتجآالجندلدومةالىمباسثربشكليتحركأنخالديستطيعلاكما

ايضآ.السببلنفسغنمبن

لهذهوخيرالراحةالىالاخلادمعناهذلكلانطويلةلفترةالانتظاريستطيعولا

حياةالىتركنأنمنالعربيةالجزيرةشبهمناطقفيللراحةتخلدانمرةالفالجيوش

المترفه.الفارسيةالمدنمنوغيرهاالحيرهمناطقفيوالرفاهيةالدعه

فيقطيرتبكلمفهوالوليدبنخالدباستثناءعسكريقائدأييربكقدموقف

العسكرية.حياته

داموماممكنهغيرغنمبنعياضغيابفيالمدائنباتجاهخالدحركةدامتوما

والاستعدادالتفكيرمنللمزيدللفرسمجالأسيعطيبلنفعأيجديلاالحيرهفيانتظاره

رحلتهفيالمطافآخرليستوالحيره،الحيرهلاستردادمناسبفعلبردالقياموربما

العسكرية.

الىالحيرةمنالمباشرةالحركةاناسنفناوقد)بعياض(الالتقاءمنبدلااذأ

الترتيباتبعضاتخاذمنبدلاولذلكمكشوفاظهرهوتتركمجازفةتعتبرالجندلدومة

الضرورية.الامنية

حارثهبنالمثنىارسلثمففتحهماوالانباركربلاءنحوشمالأخالدتحركولهذا
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القعقاعوتركشرقأالمدائنباتجاهمتقدمةقاعدةليشكلاستطلاعيةمهمةفيالشيباني

عياضالىتوجهثمففتحهاالتمرعينالىغربيآجنوبأالانبارمنتوجهثمالحيرهفينائبه

اهلها)1(.وصالحففتحهاالجندلدومةفي

ثلاثمائةبعدعلىفالانباركربلاءالىالحيرةمنالعسكريةخالدحركةضوءوعلى

خالدفانالجندلدومةالىغربآالتوجهثمالتمرعيننحوجنوبأالعودةثمشمالأكيلومتر

نحوالاهدافالمستقيمةالخطوط)انمؤداها:الحربفيجديدةنظريةوضعقديكون

اليها(.المؤديةالطرقأقصردائمأتكونلاالمطلوبة

عياضمهمةأنجزانبعدالوليدبنخالدموقفتحليل

الخليفةرسالةذلكعلىنصتكماجيشهاليهوضمكاملةعياضمهمةخالدأنجز

(.العراقجيشقائدهويكوناولأالحيرةالىيصلمن)أنفيهاجاءحيث

نأكمايرامخيرماعلىبمفردهالاولىالمرحلةونفذعملهيمكنماكلعملقدوخالد

الىالجيشينأحديتوجهالحيرةفتحيتمان)بعدالوضوحتمامواضحةالخليفةتعليمات

الجيشظهرهولحمايةالحيرةفيجيشوجودان(،الحيرةفيالاخريبقىبينماالمدائن

ائن.المدباتجاهشرقأالمتوغل

تنفيذمنتمنعهاوتأمرهالخليفةمنجديدةتعديماتورودينتظرلااذأخالد

مهمةفيالشيبانيحارثهبنالمثنىالمدائننحوأرسلقدوخالد،.الثانيةالمرحلة

كانخالدآأنذلكومعنىالجندلدومةفيعياضلنجدةيتوجهأنقبلاستطلاعية

يقتضياكمالهاكانوالتيالاولىالمرحلةانجازفورالثانيةالمرحلةتنفيذعلىمصممآ

وجيشه.)عياض(وجود

المعلوماتخالدبتزويدويقومالمدائننحومتقدمةقاعدةيشكلالمثنىوكان

أنالعدوعليسهللاكماغرهحينعلىيؤخذلافخالدالثانيةالمرحلةلتنفيذالضرورية

منتخبه.تقتيلمناطقالىيجزه

ظهرهيتركلالكيالحيرةالىمعهواستحضرهكاملة)عياض(مهمةأنجزولهذا

الثانية."المرح!تنفيذاثناءللفرسمكشوفآ

للمرحدةالضروريةالترتيباتباستكماليقومخالدكانوبينماالاثناءهذهوفي

تأخيروبدونفورآالشامالىالعراقأرضبمغادرةتأمرهالخليفةمنبرسالةاواذالثانية

ذلك.تطلبقدالشامبلادفيالموقفلانفيهاالاسلاميةالجيوشقيادةلتسلم

42-02ص،الرابعالجزء،والملوكالأممتاريخ،الطبري1()
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الشامالىالتوجه

ارسلاليمامةمنالوليدبنخالدعودةوقبلالردةحروبمنمباشرةالانتهاءبعد

الجنوبيطرفيهكلامنودخولهالعراقالىبالتوجهيأمرهماغنم(بن)عياضاليهبكرابو

عاصمةالمدائنلاحتلالمتفدمةارتكازكقاعدةالحيرةعلىوالاطباقوالشمالي

الفارسية.الامبراطورية

رسالةحاملأالحيرةمن(حسنةبن)شرحبيلفيهاقدمالتياللحظةتلكمنذ

هـ،12الأولربيع)27فيالحيرةسقوطخبرفيهاإليهيزفبكرابيالىالوليدبنخالد

الحربباعلانهاماستراتيجيقرارعنالخليفةفكرتمخضفقدم()1(633يونيو11

الىالسرعةجناحعلىعسكريةقوةارسالمباشرةتلاهالرومانيةالامبراطوريةضد

سعيدبربن)خالدبقيادة)تيماء(منطقة

بنوعياضالوليدبن)خالدالىبكرأبيرسالةقراءةاثناءبسهولةأدركنالقد

الامبراطوريةعلىالهجوممراحلمنأولىمرحلةيشكلكأنالحيرةفتحانغنم()3(

(.)المداثنالعاصمةعلىالهجومفيالثانيةالمرحلةلتنفيذانطلاققاعدةلتكونالفارسية

أصبححيثأشهرثلاثةمنأقلالنظيروفيمنقطعبنجاحالأولىالمرحلةتنفيذوتم

لاوالمدائنالحيرةبينوالمسافةسيماادنىأوقوسينقأبالفارسيةالعاصمةسقوط

(.)المثنىبقيادةالمتقدمةالاماميةالطلائعخلالهاتنتشركانتكيلومترآخمسينعنتزيد

الشرقيالجناحعلىللمسلمينحاسمنصرعنينبلجقدالذيالموقفهذامثلفي

حيثالشامبلادالىشمالابالتوجهقرارهيصدربكرأباالخليفةنرىالعربيةللجزيرة

الىتوجههفيأمرهمنعجلةعلىبكراباالخليفةرأيناوكما.الرومانيةالامبراطورية

واداخليةلعواملخاضعاالخليفةكانفهل.الشامالىتوجههفيكذلكرأيناهالعراق

اليهمعروفاذلككاناموالشامالعراقساحاتالىدفعابهوتدفععليهتضغطخارجية

شكلا؟اسامةتسييرجيشفيالحالكانكماالأعلىالرفيقالى!كأ%الرسولانتقالقبل

الخندقحفرعمليةاثناءوالعراقالشامبلادبفتحاصحابهبمثرقدءلمدالرسولان

ماومنهاالعربيةللجزيرةالشماليةالاطرافالىالسرايابعثقدانهكماالمدينةحول

الروممنللقراسامةجيشبتشكيلحياتهفيأمرانهكماالبلقاءمنطقةفيمؤتةالىوصل

صعبةظروفوفياسامهجيشانفاذهرغمالخليفةولكنالجيشاهذحركةقبلتوفيوقد

0.16/صدمشقالى/الطريقكصالعادلاحمد)11

.ه-2ص4/جوالملوكالأمم/تاريخالطبري)2(
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الىيتوجهالارتدادحركةعلىالقضاءوبعدنجدهانناالاالعربيةالجزيرةبهاتموجكانت

التيالاعتباراتهيفماالاستفسارالىيدعوفوريوبشكلالعراقفيالشرقيالميدان

معينةمرحلةبعدعليهوالحاحهاضغطهاعاودتثمشرقابالحركةيبدأانعليهألحت

بينمحتملاالمدائنسقوطأصبحانبعدالشامبلادالىشمالابالتوجهحركتهيغيرلكي

وضحاها؟.عشية

التيالأفكاراستقراءمنلنابدلاالاسلاميةالعسكريةالتحركاتنتابعولكي

فيالقتالساحاتالىايجيوشويرسلالقراراتيصدروهوالخليفةذهنفيتدوركانت

الىمكةمنالنبويةالهجرةأياممنذ-ميلادهارغمالاسلاميةفالدولةوالشامالعراق

رمالانالا-حياتهفيأعوام01لمدة!قيالرسولقبلمنبالرعايةوتعهدهاالمدينة

منفتقتلعهاالمرتدينرياحبهاتعصفانوكادتوفاتهبعدبهامادتقدالصحراء

جذورها.

المرتدينحركةوقيام!%الرسولوفاةبعدلهبدلاشخصيتهكانتأثآوالخليفة

العربيةالجزيرةشبهفيالداخليةالاوضاعترتيبأولهماعظيمينأمرينمواجهةمن

خارجالاسلاميةالرايةحملوثانيهماتج!%الرسولايامعهدهاسابقالىالحياةواعادة

الىبالضرورةيحتاجالامرينوكلاالمجاورةالبلدانفيالدعوةونشرالعربيةالجزيرة

يبدأانممكنايكنلمواذااليها،تتوجهانيمكنالتيالجهاتوتعيينالجيوشتشكيل

عليهيتعينفانهالداخليةالأوضاعوترتيبالاستقراراعادةقبلالدعوةنشرفيبكرأبو

اليها.سيتطلعالتيالجهةيحددانالداخليةالاموراستقراربعد

مفاضلةبعمليةمرقديكونانبدلاجيوشهاليهاسيوخهالتيالجهةوتعيين

الخريطةعلىالعربيةالجزيرةموقعالاعتباربعينأخذنااذاونحندقيقةوحسابات

سنجدهافانناوالرومالفرسبامبراطوريتيالمتمثلالزمنذلكعالمفيالسياسية

لهايكتبانالاسلاميةللعقيدةيمكنولاالحدودفيمعهماومشتركةبينهمامحصورة

فالامبراطورية.الامبراطوريتينهاتينخلالمنالاوالانتشارالتوسعأوالنجاح

الغربمنتحدهاالرومانيةوالامبراطوريةالشرقيوالشمالالشرقمنتحدهاالفارسية

خصائصمنكاناواذ.(والحبشةومصرالشامبلادبالاعتبار)آخذينالغربيوالشمال

سواهماكلعلىوالهيمنةالتحديالناشئةالاسلاميةالدولةعليهقامتالذيالدينهذا

فاندستورهفيواحداحرفايغيرانيملكلاالخليفةكانواذاوالمعتقداتالأفكارمن

تفرضهتكنلمانالدينهذاعنالدفاعمصلحةتفرضهحتميامرالجيوشىتشكيل

الامبراطوريتينعلىخافيآولاسرأليسالدينهذاأمركاناذأ"ثموتبليغهنشرهمسألة

تلكمصلحةتفرضهأمرمهدهفيعليهالقضاءفان)ص(النبيوفاةقبلالكبيرتين
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فيالتعجيلوسيصبح!%الرسولوفاةبعدسيماولاوالرومانيةالفارسيةالدولتين

تتحركالصحراءرمالأخذتوقدسيماكلتيهمامنملحامطلبآالعربيةالجزيرةمهاجمة

التريثتقتضيالدولتينلكلاسيةالسبالحكمةكانتولماالارتداد،بركانتعاظمبفعل

لهماالسياسيةالغايةفانبعضابعضهاتصفيةمنالعربيةالقبائلتتمكنحتىحينآ

قراراتكانتالذوالانهاكالاعياءمرحلةفيالعربيةالجزيرةباتجاهالزحففيتتمثلربما

يكنفلمالمطلوبأوانهافيتوقيتاتهاجاءتكماولازمةضروريةالاستراتيجيةبكرابي

بتسريحيسمحلمكماالمرتدينعلىالحرباعلانفيالانتظاريحتملالامنيالموقف

نايستطيعفقطواحدعمل.المرتدينتصفيةبعدقواعدهاالىاعادتهااوالجيوش

معمجالولاوالرومالدرسعلىالحربيعلنانوهوالردةحروببعدبكرابوبهيضطلع

الناشئةالاسلأميةالدولةقاعدةهيالعربيةالجزيرةفشبهخيارالىذلكفيالخليفة

القواتلانطلاقوحثمالحةقويةتكونانيجبالقاعدةوهذهالعقيدةمنطلقيكونومننها

منها.

الفتحعملياتوابتداءللهجرةعشرالحاديالعامنهايةفيالردةحروبانتهاءان

الامبراطوريةحيثالعراقباتجاهللهجرةعشرالثانيةالسنةمطلعفيالاسلامي

وكذلكارتدتالتيالعربيةفالقبائلالمغامرةبفعلاوالصدفةبمحضيكنلمالفارسية

وفقدتالردةحروبمنمنهكةجميعهاخرجتقدحاربتهاالتيالاسلاميةالجيوش

بعينأخذناااذولكننا.للراحةزمنيةفترةالىبحاجةوهيرجالهاخيرةمنهائلةاعدادا

لالأمةالخليفةاستنفارعلىتعتمدوانماائمةدولانظاميةتكنلمالجيوشتلكانالاعتبار

طبيعةايضاالاعتباربعينأخذناواذاذلكالظروفاستدعتكلماالجهادالىودعوتها

وخشيتهماوالرومانيةالفارسيةالدولتينواطماعالناشئةالفتيةالدولةهذه

وأالفرصةسنحتوقدسيمازوالهافيتشتركمصلحتهماوانخطرهامن

الىأضفناواذا.الارتدادحركةوشيوع()عشينالرسولوفاةبعدتهيأت

وحداثتهالعربيةالجزيرةشبهفيالعربيالمجتمعتكوينطبيعةذلككل

قتلمنالردةحروبأحدثتهوماالجاهليةالقبليةبالرواسبوصلتهبالاسلام

بالدولةتحيطكانتالتيالظروفهذهادركنااذاثاراتمناليهتؤديانيمكنوما

سندركحينئذفانناالفتحواستراتيجيةالدولةمصلحةعلىالخليفةوحرصالاسلامية

العربيةالجزيرةشبهخارجالقواتوتحريكالفتحعمليةاستعجالمنالخليفةمغزى

أفا.الزمنمنفترةبالراحةلهايسمحاوالمنورةالمدينةالىبالعودةلهايأذنانقبل

رسالةمنواضحوذلكالشامقبلالعراقنح!بالتوجهتتعلقالتيالثانيةالقضية

الخليجشواطىءمنالمدينةإلىعودتهماقبلغنم(بنوعياضالوليدبن)خالدالىبكرابي

علىواترهاالجغرافيةبالناحيةيرتبطالقضيةهذهتفسيرفانالأحمروالبحرالعربى
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شبهارتباطمنالرغمفعلىوالشامالعراقساحاتالىالعسكريةالحمالأتتسيير

هذهطبيعةانالاوالرومانيةالفارسيةالدولتينمعمشتركةبحدودالعربيةالجزيرة

الامنيةالناحةمنيقللطويلةلمسافاتالشرقيالشمالنحوالجغرافيادهاوامتدالحدود

الجيوشتوجهافترضنافلو،الشامبلادنحوالمتحركةالقواتبسلامةتتعلقالتي

عزليتمانمعناهوالرومالفرسبينللتعاوناحتمالأيفاناولأالشامالىالاسلامية

الامبراطوريةفكرتلوالمدينةفيالاصليةقاعدتهاعنالشامباودمناطقفيالجيوشهذه

نحوالتوجهانذلكومعنىالعربيةالجزيرةشبهشمالفيعملياتبأيةبالقيامالفارسية

اعلانفانولذلك،العواقبمأمونغيرالعراقفيالأيمنالشرقيالجناحتأمينقبلالشام

الغربيةالشواطىءبتأمينمسبوقآيكونانيجبالرومانيةالامبراطوريةعلىالحرب

الاراض!عمقفيتتوغللن)خالد(بقيادةالاسلاميةالقواتانذلكمعنى.الفراتلنهر

علىالعسكريةالعملياتتتطلبهاامنيةلغاياتالاشرقآالفراتنهرتتجاوزولنالفارسية

قاعدةتكونلكيدجلةنهرعلى)المذار()1(معركةفيفعلاحصلمااوهذالفراتنهرطول

وبقي،الضروريةالحمايةلمؤخراتهوتؤمنبالمعلوماتتزودهالمنطقةتلكفيمتقدمة

المقدمةحرسقواتمنجنودعلىمقصوراالفراتنهرشرقيالاسلاميةالقواتانتشار

الجيشتزويدواجبهاوكانالشيبانيحارثةبنالمثنىقيادةتحتتعملكانتالتي

وحشودها.الفرسقواتعنبالمعلوماتالاسلامي

حققتقدالعسكريةالناحيةمنالعراقفيالوليدبنخالدعملياتكانتواذا

السياسيةالناحيةمنفانهاالشامبلادفيستعملالتيللقواتالمطلوبالأمنيالعنصر

عسكريتعاونايقيامومنعالامبراطوريتينبفصلاستراتيجيابعدآأضافتقد

بن)شرحبيلوصلهانوبعدبكر()أبا)انهذهالنظروجهةيعززوممابينهمامحتمل

جيشبتشكيلامرالحيرةاحتلالخبراليهيزفالوليدبنخالدرسالةحاملأ(حسنة

استنفرثمالنتمامبلادمشارفعلىتيماء()2(منطقةالىللتوجهسعيد(بن)خالدبقيادة

الرومانية.الامبراطوريةضدالحربواعلنالعرب

اليهالموكلة)عياض(بمهمةالوليدبنخالدقيامالىبكرابواطضنانوبعد

المصئخ--)الفراضمنطقةفيالفراتنهرعلىالشماليةالفارسيةبالحصونوالمتعلقة

علىالشامبلادالىبالتوجه)خالد(الىاوامره)اصدرالتمر(عين-الخنافس-الحصير

لتولي(العراقفيالاسلاميةالقوة)نصفمقاتلالافتسعة)قوامهاعسكريةقوةرأس

(8-)7/ص4/جوالملوكالأمم/تاريخالطبري1()

(03-)28/ص4/جوالملوكالأمم/قاريخالطبري)2(
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القوةنصفمعالعراقجيشتحريكوعمليةفيهأ()1(الاسلاميةالجيوشقيادة

اهتماميتصدراصبحالشامفيالعملياتمسرحانشكبلايعنيالشامبلأدالىالعسكرية

ارجاءلكانالاولوياتسلمفيالأولالاهتمامتأخذكانتلوفارسبلادبانعلماالخليفة

عاصمةالمدائناصبحتوقدسيماالانسبهوالزمنمنفترةالجيوشتحريك

اصبحكماالوليدبنخالدسيفرحمةتحتالحيرةفتحبعدالفارسيةالامبراطورية

مؤكدآ.امرآالمسلمينبيدسقوطها

التوجهاتقائمةيتصدركانالشامبلادفتحبانالقائلللمنطقسلمنااذاونحن

ابعادهيمااوالتوجههذامثلعلىالمترتبةالغايةهيفماالخليفةذهنفيالاسلامية

الخليفةتصورفيالقسطنطينيةكانتوهل؟الشامنحوتوجههافيألاسلاميةالنظرة

هذامثليكونقدأوروبا؟،الىالاسلاممنهايدخلانيمكنالتيالشرقيةالبوابةتشكل

انهايرىبعدفيماالاسلاميةالفتوحاتسيريتتبعالذيولكنوممكناجائزآالتصور

منكثيرآتقدمقدفارسوبلادالمدائنفتحأولويةانيدرككماالسبيلهذاغيرسلكت

فتحتمانفبعدم()1453عامحتىتأخروالذيالقسطنطينيةفتحعلىالزمنيةالناحية

بلالرومانيةالامبراطوريةاراضيفيشمالاالاسلاميةالقواتتتوغللمالشامبلاد

وشمالمصرنحووغرباالفارسيةالامبراطوريةنحوشرقابالتوجهالأوامرلهاصدرت

مناوروباباتجاهسلكتقدبعدفيماالاسلاميةالفتوحاتحركةاننلاحظكماافريقيا،

كما.القسطنطينيةفيالشرقيةبوابتهاخلالمنوليسالاندلسفيالغزبيةبوابتهاخلال

اسبانيامنكلفيكماشتهمفتحمنالأياممنيومفييتمكنوالمالمسلمينأن

الكماشةفكيبيناوروباوضعالاطلاقعلىتعذرفقدولهذاواحدوقتفيوالقسطنطينية

لاسلامية.ا

بلادوفتحطالقجبلمضيقعبورفيالمسلمونفيهنجحالذيالوقتففي

فتحهافيهلهمتمالذيالوقتوفي،القسطنطينيةفتحعنفيهعاجزينكانوافقدالاندلس

بلادهم.منالمسلمينبطرديقومونالاسبانكان5314عامالعثمانيينأيديعلى

تتصدرانكانتاالفارسيةولاالرومانيةالامبراطوريةلابانهتقدمممالنايتبين

الشامبلادهوباعتقادنايتصدرهاكانالذيولكنالاسلاميةالفتوحاتاولويةقائمة

شبهوبقيةالمدينةثم(مكة)فيبقريشالدعوةبدأت)لقدأخرىوبعبارةومصروالعراق

بلادفيوالغساسنةالمناذرةعربلتشملذلكبعدتتوسعأخذتثمالعربيةالجزيرة

بعدالمسلمةالعربيةالشعوبتقومحيثمصربلادفيالاقباطالعربثموالشامالعراق

32./مىالرابعالجزء/والملوكالأمم/تاريخالطبري1()

246(-)218/صالوليدبنخالد/كتابعرجهـنابراهيمصادؤوكذلك
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استحوذواذاوالأمصار،الأمممنيجاورهاماالىالاسالأميةالدعوةرايةبحملذلك

واالفارسيةالامبراطوريةعرببعدالخليفةاهتمامعلىالرومانيةالامبراطوريةعرب

الدولةمعالشرقيالجناحتأمينبعدبكرابيذهنفيالصدارةمركزالشامبلأداحتلت

تمكنانوبعدوالتحديدالدقةوجهعلىالفراتنهرعلىالغربيالشاطىءاوالفارسية

محتملتعاونايقيامومنعبعضهماعنالكبيرتينالامبراطوريتينعزلمنالخليفة

باعلانالاستراتيجيقرارهاراصدفييتريثلانراهفاننالأشكالامنشكلأيفيبيدما

.الشامبلادالىوالتوجهالرومانيةالامبراطوريةضدالحرب

والمهامالشامبلادالىالمتوجهةالاسلاميةلجيوشاحركةبينيوازنوالذي

خطةانيدركالعراقالىذلكقبلتوجهتالتيالجيوشوبينجهةمنلهاالمحددة

.العراقبلادفيالعسكريةخطتهعنتمامامختلفةكانتالشاملبلادبكرابي

العربيةالباديةمنقربهاومدى)شكلهاافالاهدطبيعةفييكمنالاختلافوسبب

(.اللاحقةالعسكريةالعملياتسيرعلىتأتيرهااو

معالقتالمراحلمنالأولىالمرحلةخالألالمنتخبةالأهدافلتلكسريعةونظره

الفراتلنهرالغربيةالشواطىءعلىتقعنجميعاانهالنايتبين(الحيرة)احتالألالفرس

فانولذلك،اللاحقةللعملياتضروريةكانتوالتيدجلةنهرعلى)المذار(باستثناء

منظهورهممحميةالصحراءاطرافعلىالمرحلةهذهخلالالعراقفيقاتلواالمسلمين

المدائنقربانكماالصحراء،قتالعلىالفرسئجرؤلاحيثمحتملةالتفافعملياتأية

.الفرسضدالمسلمينلصالحاخرىميزةيضيفكانالحيرةمن

عمقفيالتغلغلالىمضطرةكانتفقدالشامبلادالىالمتوجهةالجيوشأما

خاصبشكلالاسلاميةالخلافةمركزعنالتدريجيوالابتعادالشاميةالاراضي

ومنالشرقالىالغربمنالشاميةالاراضياتساعانكماعامبشكلالعربيةوالصحراء

يفقدهاقدالذيوالانتشارالتجزئةالاسلاميةالجيوشعلىيفرضالشمالالىالجذوب

القيادةفيكبيرةصعوبةاليهايضيفكماالرومانيةالحشودمواجهةعلىالقدرة

وذلكمنفردبشكلمعهاالتعاملالرومانيةالقيادةبمقدورسيكونبينما،والاتصالات

فيسعيدبنخالدمعحدث)كمااخربعدجيشاوتدميرهابعضهاعنوعزلهاباستدراجها

الصفر()1(.)مرج

مناطقالىالاسلاميةالقوةتجزئةيفرضالشامبلادمنطقةاتساعكانولما

الخليفةراىفقدلذلكوالاتصالالسيطرةامكانيةواحدقائدعلىمعهايصعبمتباعدة

84./صالثانيالجزء/بقيةالثاني/المجلدخلدونابن/تاريخخلدرنابن)1(
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جيش.منهالكلحددعملياتمناطقالىالشامبلأدفيالعملياتمسرحتقسيمبكرابو

الاردنلمنطقةحسنةبنوشرحبيلدمشقلمنطقةسفيانابيبن)يزيدفكانخاص

منجيشألهاوضعكمافلسطينلمنطقةالعاصبنوعمروحمصلمنطقةعبيدةوابو

هذهتتحركبانأوامرهأصدرثم)تيماء(منطقةفيسعيدبنخالدبقيادةالأحتياط

بينوالتنسيقالتعاونيجريانعلىعملياتهامناطقضمنمستقلبشكلالجيوش

قيادةتحتمحتشدةالروممعمعاركهاتخوضبحيثللخطرأحدهاتعرضاذاقياداتها

()1(.أخرىمرةعملهامناطقفيالانتشارالىذلكبعدتعودثم(عبيدة)أبي

مناطقضمنوالدورانالحركةدائمةستكونالجيوشهذهجميعفانلذلك

الشامبلادلفتحالعسكريةبكرابيخطةعلىالعسكريوناطلقايضاولذلكمسؤولياتها

فيالحيرةلاحتلالالعسكريةخطتهعلىاطلقوابينما(العسكرية)المروحةاصطلاح

()2(.الكماشة)فكياصطلاحالعراق

الكماشةفكيخطةانايضاالخطتينهاتينبينالرئيسيةالاختلافمظاهرومن

المداثنفيالفارسيةالامبراطوريةحاضرةمعالتعاملأساسعلىمبنيةكانتالعراقفي

الامبراطوريةهذهجسملأنوذلكالحيرةفيلهاارتكازنقطةأقربمنباحتلالها

منالعربيةالصحراءعلىراسهايطلبينماوشرقاجنوباالكيلومتراتالافيمتد

اثن.المد

جسممعالتعاملاساسعلىبنيتفقدالشامبلادفيالعسكريةالمروحةخطةأما

الكيلومتراتالافتمتدكانتالتيحاضرتهامعوليسواطرافهاالرومانيةالامبراطورية

القسطنطينية.فينتممالا

شكلاخذفيهاالمسلمينقتالطبيعةفانلذلكوممتداواسعاجسمهاكانولما

طويلة.مدةاستغرقالذيالاستنزافحرب

28./ص4/جوالملوكالامم/تاريخالطبري(1)

.703/صالمدائنالى/الطرشكمالعادلاحمد)2(
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الاسلاميةالجيوشمواجهةفيالرومخطة

تلكعنالشامبلادفيالمسلمينضدالرومطبقهاالتيالعسكريةالخططتختلفلم

الىلجأوالفرسالرومالطرفينفكلاالعراقفيالمسلمينضدالفرساستخدمهاالتي

الداخلنحوالاسلاميةالقواتاستدراجعلىتعتمدتقليديةعسكريةخطةاستخدام

نهايةفيتدميرهمثموتطويقهمعزلهميسهللكيالعربيةالباديةعنابعادهمبقصدوذلك

.المطاف

بينالواقعةوالمناطقدجلةنهرباتجاهالمسلميناستدراجالفرسحاولفكما

وانطاكيا.حلبنحوالمسلميناستدرائجالرومحاولكذلكالسوادمنطقةفيالنهرين

ناالاتلكالاستدراجعملياتمنواثقينوالرومالفرسفيهكانالذيالوقتوفي

وماالقتالفنونمنيجيدونماومعرفةوالحذراليقظةمنعاليةدرجةعلىكانواالمسلمين

مواجهةبمقدورهمليسالتيوتلكعليهاالقتاليحسنونالتيوالأرضمنهايجهلون

فيها.ائهماعد

وجرهاالاسلاميةالجيوشسحبيحاولونوالفرسالرومكانالذيالوقتوفي

الصحراءنحوتتراجعالجيوشهذهكانتوتطويقهالعزلهاتمهيداالصحراءعنبعيدا

فيالاسلاميةالقواتخاضتهاالتيالمعاركجميعفيجلياذلكظهروقداليهاوتستند

الشواطىءعلىتدورالمعاركجميعكانتمثلاالعراقففيوالشامالعراقساحات

أطرافعلىلخوضهاالمسلمونخططفقدالقادسيةمعركةحتىلنهر"الفراتالغربية

طويلة.مدةفارسجيشقدومانتظرواحيثالعربيةالبادية

فحلومعركةالنقبصحراءاطرافعلىكانتاجنادينفمعركةالشامبلادفيأما

الشامباديةالىتستندكانتاليرموكومعركةللاردنالشرقيةالباديةالىتستندكانت

الغربية.الجهةمنالرومالتفافيمنعطبيعيكمانعاليرموكنهروالىالشرقية

الشامبلادنحوالاسملاميةالجيوشحركة

عشرالثانيالعاممنالأولربيعفيالحيرة)فتحمنالوليدبنخالدتمكنانبعد

نحوتتدفقالاسلاميةالجيوشاخذتالفرسمعالشرقيالجناحوتأمين()1(للهجرة

شمالفيتيماءمنطقةالىعسكريةقوةرأسعلىسعيدبنخالدتحرك)حيثالشامبلاد

ويعتقدم()2(633يونيوهـ1218ثانيربيع4)فيالشامالىالعامالطريقعلىالحجماز

442/صالثافيالمجلديرالتاهـمخث!الأثير/الكاملابن)1(

/الشامالىالطريق/كمالعادلاحمدوكذلك/92-28ص/الرابعالجزء/والملوكالأممتاريخ/الطبري)2(

/بيروتالعربيالكتابارد/حمادخيريتعريب/العربامبراطورية/غلوبالجنرالوكذلك/017ص

44008ص/6691/الاولىالطبعة
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الىالمتوجهةالجيوشستسلكهالذيالعامالطريقتأمينفييتعلقكانالرئيسيواجبهان

يشكلكماالابارفيهاتتوفرالتيالمنطقةتلكفيالمياهمصادرعلىالمحافظةوكذلكالشام

حركةتتابعتثم.والشرقيةالشماليةالجبهتينتعزيزتستطيعمتقدمةاحتياطيةقوة

31سنة)اولفيالمدينةمنسفيانابيبنيزمدلحركحيثالشامالىالاربعةالجيوش

شرحبيلتلاهثمودمش!قفمؤتةمعانالىثم-تبوكصالحمدائنالىالطريقسالكاهـ(

.بصرىمنطقةنحوالتبوكيةطريقنفسسالكاايامثلاثةبعدحسنةبن

وعلىشرحبيلسيرمنتقريباايامعشرةبعدالمدينةمنخرجفقدعبيدةابوأما

أيضأ()1(الطريقنفس

علىحركتهاخلالالزمفيالفاصلاستخدمتانهاالجيوشهذهحركةفيوالملاحظ

تأمينتموقدالاستيعابعلىالطريقهذهامكانيةراعتكماالشامالىالتبوكيةطريق

)الىتيماءمنطقةفيعسكرالذيسعيدبنخالدجيشقبلمنلهاالضروريةالحماية

اليها.المياهتموينمصادرتوفيرالىاضافة(صالحمدائنمنقليلأالشرق

3)فيتحركحيثتقريبأاشهرستةخروجهتأخرفقدالعاصبنعمروجيشوأما

ساحلباتجاهالمعزقةطريقعلىحركتهوسببم(634مارس01هـالموافق13محرم

علىالخطورةالبالغوأثرهاالمنطقةهذهأهميةالىيعودفلسطينالىالأحمرالبحر

)معركةبعدسيماالتبوكيةطريقعلىالشامبلادالىتوجهتالتيالاسلاميةالجيوش

بقيادةالرومحاولحيثالشامالىالوليدبنخالدقدومقبلوقعتالتيوداثن)العربة

الامداداتلقطععربةواديمنطقةمنالاسلاميةالجيوشخلفالالتفافغزةبطريق

قبلمنالقوةهذهمعالجةتتمانالمفروضمنكانوقدالافثلاثةقوامهبجيشعنها

الىسفيانابيبنيزيديوجهانالىعبيدةابياضطرمصاتيماءفيالاحتياطجيش

البلقاءمنطقةفياموجودزالما)يزيد(وكان()2(عربةواديمنطقةفيالرومانيالجيش

(.)الجابيةمنطقةفيعب!يدةوابو)بصرى(منطقةفيحسنةبنشرحبيلكانبينما

جنديألف07وقوامهفلسطينفياحدهماجيشانالشامبلادفيللرومكان)وقد

الىجيشارسالمنبدلاكانلذلك()3(.جنديالصمائة001وقوامهحمصفيوالاخر

طريقسالكاالعاصبنعمروجيشفتحركفيهاالرومانيالجيشلمواجهة!لسطين

فلسطينالىثمحالياالعقبة)ايلة(منطقةالىالأحمرالبحرعلىالساحلية)المعزقة(

فلسطينالىالعاصبنعمروتحركان)وبعدالغربيالشصالالىعربةواديمخترقا

31(.-)28/ص4/جوالملوكالأمم/تاريخالطبري1()

.117/ص8391بيررتالملميةالكتب/دارالبلدان/فتوحالبلاذري)2(

)277(./صدمشقالى/الطررشكمالعادلاحمد)3(
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ولكنبكرأباالخليفةاستأذنأنبعدالشامبلادالىتيماءمنسعيدبنخالدتحرك

بهوألحقواالروماستدرجهحيثالصفر()مرجوصلحتىكثيرآتوغلسعيدبنخالد

بالأحدتحلهزيمةاولوهيم634مارس11هـالموافق13محرم4فيساحقةهزيمة

أ)1(الشاملبلادالاسلاميالفتحايةبدفيجاءتوقدالاسلاميةالجيوش

بحشدوبدأواكثيراالرومتجرأالصفر()مرجفيسعيدبنخالدهزيمةوبعد

ينفذهاحدهلصااتجاهينمنمضادبهجومللقياموفلسطينحمصمنكلفيقواتهم

لىالاسلاميةالقواتلتثبيت(الداخلية)الخطوطعلىويتحركحمصمنالثانيالجيش

علىويتحركفلسطينمنالأولالجيشينفذهوثانيهماوالجابيةودمشقبصرىمناطق

القواتوعزلفلسطيندخولمنالعاصبنعمروجيشلمنعالخارجيةالخطوط

لهذهعلأقةايةوقطعمعانباتجاه)أيلة(منطقةمنسريعةالتفافبحركةالاسلامية

المدينة.فيالرئيسيةبقاعدتهاالجيوش

قادةوبقيةخاصبشكلعبيدةابيقبلمنالشديدوالالحاحالموقفهذاازاء

علىللموتمفشاملةبمراجعةبكرابوالخليفةقامعامبشكلالاسلاميةالجيوش

بلادفيملخةاصبحتقدالحاجةانخلالهامنلهتبين(والشامية)العراقيةالجبهتين

فيالموقفانكماالقتالبفنونودرايةخبرةاكثرتكونعكللياميدانيةقيادةالىالشام

بلادالىبالتحركيآمرهالوليدبنخالدالىكتب)فقدلذلكالاطمئنانعلىيبعثالعراؤ

القواتنصفمعهيصطحبانأمرهكمافيهاالاسالأميةالجيوشقيادةلتوليالنتمام

()2(هجرية13سنةربيعفيفوافاهمالعراقيةالجبهةعلىالاسلامية

الشامالىالعراقمنالوليدبنخالدحركة

الباحثيناهتمامعلىالشامالىالعراقمنالعسكريةخالدحركةاستحوذتلقد

الحركاتسيريتتبعوالذي.والاسهاببالعنايةوالمؤرخونالرواهتولاهاوقدارسينوالد

فقبلنوعهامنالاخيرةولاالأولىتكنلمتلك)خالد(حركةانيرىالتاريخفيالعسكرية

بلادمنالمكدونيالاسكندرتحركتقريباقرونباربعةالسلامعليهالمسيحالسيدميلاد

علىوقضىوالسندالهندبلادوصلحتىالشرقالىالغربمناسياقارةوعبراليونان

البلاد.تلكمعظمعلىتسيطركانتالتيالفارسيةالامبراطورية

منالعربيالفنيقيهنيبالتحركأيضآقرونبثلاثةالسلامعليهميلادهوقبل

وبنىاحتلهاحيثاسبانياالىمباشرغيروباتجاهالرومانبلاداقاصدتونسفيقرطاجنة

بالأدواجتاحالالبجبالعبرثمالاسبانيةاالشواطىءعلىالجديدة()قرطاجةمدينةفيها

جنوبها.اقصىالىشمالهااقصىمنالرومان

922(-)327صدمشزالىالطريؤكمالعادلاحمدوكذلك03()/ص4//جوالملوكالأمم/تاريخالطبري(1)

23/صالرابعالجزء/والملوكالأمم/تاريخالطبري)2(
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جنوبفيالتتاربلادمنهولاكوتحركالميلاديعنترالثالثالقرنمنتصفوقي

ثمالشامبلادعلىواستولىالعباسيةالخلافةعاصمةادبغدفدمرالاسيويةالقارةشرق

قطزالسلطانبقيادةالمسلمونلهتصدىحيثمصرحدودالىجيشهطلأئعوصلت

ميالأدية.0126عامجالوتعينمعركةفيعليهوانتصرواالمملوكيينبيبرسوالظاهر

منخلالهماجرىوماوالثانيةالأولىالعالميةالحربكانتالحديثالعصروفي

ومع(-ومونتجمري)روملبقيادةوالحلفاءالمحوردولجيوشقبلمنعسكريةتحركات

التحركاتقائمةتتصدرالشامالىالعراقيمنالعسكرية)خالد(حركةبقيتفقدذلك

والدارسين.الباحثيناذهانعلىوتستوليالعسكرية

صنائعمنعنهيصدركانوماالعجيبالعسكريالقائدذلكيآتيهكانماكلعجيب

فياصطنعهاالتيعجائبهاولىليستالشامالىالعراقمنالعسكريةفحركته.وافعال

)أحد(معركةفيالمسلمينعلىانتصرانلهسبؤفلقدالاطلاقعلىأعظمهاهيولاحياته

منالمنتمركينلفرسانقائداخالدكانيوموسلمعليهاللةصلىاللهرسولبينهموكان

ارتدتانبعدالاسلامحظيرةالىالعربيةالجزيرةشبهاعادانلهسبقكماقريش

معركةفيوقتلهعليهوانتصرابالكذمسيلمةفواجهشيء.علىتلوىلااعقابهاعلىناكصة

عبرانايضالهسبقولقد.مواجهتهعنالاسلاميةالجيوشبقيةعجزتانبعداليمامة

حشودعلىومنتصراالفراتضفافسالكاشمالهأقمىالىجنوبهأقصىمنالعراق

اربعينعنتزيدلاوبمدةمعهمخاضهاالتيالمعاركجميعفيلهمالموالينوالعربالفرس

نصفهتاركاالشامالىجيشهنصففيللحركةفيتخففبكرابيلأوامريصدعتميوما

فيالحيرةمنالعسكريةخالدرحلةان.الشيبانيحارثةبنالمثنىبقيادةالعراقفيالاخر

المباشرنحوغيرالاقترابحركةفيالثانيالشطرتمثلالشامبلادفي()بصرىالىالعراق

معالمهاأهموبصرى(والحيرة)اليمامةمدنتمثلالتيالحركةهذهالشامبلاد

الرئيسية.

استدراجفيونجاحهموالشامفلسطينفيالمضادةالرومانيةالتحركاتأثرعلى

ابوكتبدمشؤجنوبالصفر()مرجمعركةفيعليهوالانتصارسعيد(بن)خالد

وتراجعالمضادةوتحركاتهمالهاثلةالرومانيةالحشودعنيخبرهبكرأبيالىعبيدة

قبلالامداداتمنالمزيدارسالفيعليهملخآ)بصرى(منطقةالىالاسلاميةالجيوش

.الروممعالفاصلةالمعركةخوض

الموقصمعهموتداولبمستنتماريهاجتمععبيدةابيرسالةالخليفةقرأانوبعد

معالشرقيةالجبهةعلىالموقفبانالقولويمكن،والشماليةالشرقيةالجبهتينعلىالعام

الروممعالشماليةالجبهةعلىالموقفمنوالاطمئنانبالسلامةايحاءاكثركانالفرس
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بالأدفيالموقفسلامةلقمينهناكالقواتنصفعلىالابقاءيتطلبكانذلكمعولكنه

تعاونوجودحالةفيالفارسيةالقواتتنفذهاانيمكنعزلعملياتايةمنالشام

العربيةالقبائلعلىهيمنتهااعادةمنالفارسيةالامبراطوريةولمنعالروممععسكري

أيديهم.منتحريرهاتمالتيالفراتشواطىءطولعلى

قيادةالىمحتاتجآكانالرويممعالشماليةالجبهةعلىالموقفبانالقوليمكنكما

الفرصةهناكللقيادةتأتىقديكنولمالقتالفنونبجميعوملفةخبيرةانيةميدعسكرية

بكرابوقالولذلكالوليدبنلخالدتأتتكماالدوربهذاللأضطلاعتؤهلهمالتيالكافية

بخالد()1(.الشيطانوساوسالروملأنسين)واللهالمشهورةقولته

فيها.الاسلاميةالجيوشقيادةوتولىالشامالىبالحركةيأمرهاليهوكتب

منكبيرةغايةعلىالشامبلادفيالاسلاميةللجيوشالعامالوضعكانولما

لتداركممكنةسرعةبأقمىيتحركانالوليدبنخالدمنيتطلبكانذلكفانالخطورة

لاحاطةافينجحواكماالمضادةهجماتهمتنفيذفيالرومبدأوقدسيماهناكالموقف

جلاءكانولماالصفر()مرجفيمنكرةهزيمةفيهواوقعواسعيد(بن)خالدبجيش

بأنيوحيوفلسطينوبصرىودمشقحمصفيافتتحوهاالتيالمناطقعنالمسلمين

فيالمسلمينالىالوليدبنخالدكتبفقدلهذاوالخطردكأةالحرجغايةفيكانموقفهم

يقول:الشام

شمرتوقداليكمبالمسيريأمرنيأتاني!%الذرشولخليفةكتاب)ان

اللهموعودبانجازفأبشروارجالفيعليكمأطلتقدخيليوكأن()أسرعتوانكمشت

()2(.ثوابهوحسن

السرعةعاملأنيظهرأسلفناهالذيالتحليلخلالومنالرسالةهذهضوءوعلى

بلادفيالفشلاوالنجاحعواملبقيةعليهتتوقفخالدحركةفيملخأساسيكح!طلب

.الشام

النجاحالىالمؤديةالطرقأقصرليسالمستقيمالخطاوالمباشرالاتجاهكانواذا

النجاحعواملبعضغيابفيحتميةنظريةيكونقدذلكفانالحربفيالمنشود

والمفاجأةالامنعاملكفقدانالمستقيمالخطنظريةاعتمادعندللمعركةالاساسية

تشكللاالمستقيمالطريقعلىمعاديةقواتوجودحالةفياوالصديقةالقواتونقص

التيالعواملمنذمكغيرالىمواجهتهاعدمالعامالموقفطبيعةتقتضيبلمطلوباهدفا

35(.-)24/مى\/جالشام/فتوعالواقدي(1

.241صالوليدبنخالدكتابهفيعرجونابراميمصادقوكذلك024/صدمشقالىالطريق/كمالعادلاحمد3(
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،النجاحتحقيقالىالمؤديةالطرقاقصرالمستقيمالخطاوالمباشرالاتجاهمنتجعللا

عواملمعيتعارضلاالمنشودالهدفنحوالمستقيماوالمباشرالاتجاهكاناذااما

وأفضلها.المنشودةالأهدافالىالطرقأقصرانهمعناهذلكفانالاساسيةالنجاح

نظريةطبقكماالاهدافنحو)المستقيم(المباشرالاتجاهنظريةخالدطبقلقد

واالاتجاههذافييسلكانيستدعيالموقفكانعندماوذلكايضاالمباشرغيرالاتجاه

.النجاحغايةذلكفيونجحكلتيهماأتقنوقد،ذاك

مطلباكانالشمالالىالجنوبفيالفراتشواطىءتأميناناعتبرنااذاونحن

تكليفبانمتيقنينسنكونفانناالشامالىالجيوشارسالنجاحهعلىيتوقفضروريا

.الشاملفتحالمبا!ثرغيرالتوجهقبيلهومنالحيرةلفتحوعياض()خالد

مباشرغيراتجاهاالشامنحوسلكقدالوليدبنخالديكونالاساسهذاوعلى

الاربعةالجيوشسلكتبينماالفراتنهرطولعلىالفرسمعالشرقيالجناحلطمين

منالشامنحومباشرااتجاها(العاصبنوعمرووشرحبيلويزيدعبيدة)ابيبقيادة

.المنورةالمدينة

الى)الحيرةمناتبدفقدنحوالشامالعسكرية)خالد(حركةفيالثانيةالمرحلةاما

أذهانعلىاستحوذتكماالمؤرخينأقلاماشغلتالتيهيالحركةوهذه(بصرى

(الحيرةالى)اليمامةمنالأولىحركتهفيالوليد(بن)خالدانرغموالدارسينالباحثين

عليهبموانتصرفارسقادةاربكحيثالعسكرياعوالابدالتخطيطمجالليعالياحفققد

جديدآواقعاعدوهعلىيفرضمنهامعركةكلفيوكانمعهمخاضهاالتيالمعاركجميعفي

.تغييرهاومواجهتهفيلهمطاقةلا

ولكنهمبصرىالىالحيرةمنخالدسلكهالذيالطريقفيالرواةاختلفوقد

:)1(التاليةالاربعةالطرقاحدىسلكأنهعلىأجمعوا

ديرالىشمالاالفراتنهروبموازاةالحيرةمنالشماليةوالبريدالفوافلطريق-1

.بصرىمدينةالىفدمشقفتدمرالزور

.بصرىالىومنهاالأزرقثمالجندلدومةالىالجنوبيةالطريق-2

.بصرىالىومنهاالغوطة-الشاماتابو-قراقر-التمرعين-الحيرةطريق-3

.بصرى-دمشق-تدمر-أرك--سوى-قراقرالتمرعين-الحيرةطريق-4

بعيننأخذانبدلاالوليدبنخالدنظروجهةمنالطرقهذهاحدىنرجحولكي

.الأخرىالطرقجميعذلكبعدنرفضثمالشامبلادفيالموقفمنهايخدمماالاعتبار

238(-)232/صالوليدبنخالد/معاركسويدمحمودركقور:ركنعميد\(
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الخطورةمنغايةعلىانهلناتبينالشا!بلادفيالعامللموقفتحليلناخلالومن

فيهايتبدلربماسدىتمرساعةكلوانالأخرىالعواملكليفوقالسرعةعاملوان

فالكماشةعقبعلىرأساينقلبوربماهناكالاسلأميةالجيوشصالحلغيرالموقف

المسلمينعلىوتضغطالجنوبنحوتتحركأخذتوحمصفلسطينفيالمفتوحةالرومانية

تستندلكيالعربيةالباديةنحوالتراجعالايملكونلاالمسلمونكانبينمافكيهابين

الخليفةامداداتتأتيريثماخلفهممنالرومالتفافالأقلعلىويأمنونظهورهماليها

تعليماته.او

فتدمر(الزورديرالىالفرات)نهربمحاذاة،الشماليةالقوافلطريقفإنولذلك

واواعاقتهمعليهاالمسلمينبحركةالعلممنللرومبدولاونهاراليلامطروقةوهيطويلة

وانهاسيماالرومانيةوالقلاعالحصونمنتخلولاانهاكماالنتمامدخولمنهنعهم

بسببالطرفينقبلمنتحصينهاجرىوقدوالرومالفرسبينمشتركةحدودمنطقة

بقليل.الاسلامظهورسبقتوالتيبينهماالقائمةالحروب

ناكمالاستراحةاواماكنالمياهوفرةفيتتلخصفهيالطريقهذهحسناتأما

الصحراء.فيالهلاكمخاطريتجنبيسلكهامن

أمينةولكنهاجداطويلةفهيفالازرقالجندلدومةالىالجنوبيةالطريقأط

ناكما)عياض(ونجدةالجندلدومةلفتحتوجهعندماسلكهاانلخالدسبقولقد

قدالاسلاميةالجيوشلأنأسلمتقد)بصرى(الىالطريقطولعلىالعربيةالقبائل

أدقواتوابتعادفيهاالمياهوفرةأيضاحسناتهاومنعليهاوسيطرتالمناطؤتلكفتحت

فيالطريقهذهسلبياتتنحصروتكاد،المهلكةالصحراءفيالدخولعنتسلكهاالتي

النجاحلتحقيقكسبهفيالسرعةعاملعلىخالديعولالذيللوقتالمضيعطولها

.المطلوب

التمرعينفيمارةبصرىثم)الغوطةالىمباشربشكلتتجه3.رقمالطريق

لأنهاللوقتاستغراقااكتنرذلكمعولكنهاالطرقاقصروهي(الشاماتوابووقراقر

التوغلمنلهابدلاتسلكهاالتيالقواتانكماالرومانيةوالقواتالحصونمعتصطدم

طويلةلمدةعليهاتتأخرقدالقواتانلااقصرهارغموهيالمفاجأةتحققولاالصحراءفي

عليها.المعاديةالقواتوانتشارحصونهاكثرةبسبباهدافهاالىتصلانقبل

التمرعينالى)الحيرةمنالبدايةفي3رقمالطريقمعتشترك4.رقمالطريق

حيث1(فتدمر()أركتنمسوىالىمهلكةبمفازةه،رةالشممارالىتنعطفهناكومنوقراقر

92.-24/صالأولالجزء/بيروتالجيلار/دالشام/فترحالواقدي11(

39

http://al-maktabeh.com



هذهخطورةوتكمن،فبصرىدمشقنحوجنوباتنعطفثمالشماليةالطريقمعتلتقي

سوى(.الى)كراقرمنالمسافةفيوأهميتهاالطريق

مسيرةالىمضطرةستكونانهافهيتسلكهاالتيالقواتعلىخطورتهااما

ماء.قطرةفيهاتجدانودونالمحرقةالصحراءلهيبتحتبلياليهاايامخصسة

تدمرمنطقةفيالافيهامعاديةحصونوجودقصرهاهوعدمفيفتكمنأهميتهاوأما

تسللتقدالقواتوكأنالمفاجأةعاملوحققتالشامبلاددخلتقدالقواتتكونحيث

الحاسمة.اهذافهاامامفجأةوظهرتالصحراءخلالمن

هوفقط4رقمالطريقانعامبشكلوتحليلهاللطرقاستعراضناخلالمنيتبين

لمجازفةتتعرضتسلكهالتيالقواتولكنوالسرعةالمفاجأةويحققالوقتيوفرالذي

الصحراءتوفرهالذيالأمنفانولهذا()قراقروسوىبينالمهلكةالمفازةقطعفيخطيرة

عطشا.الموتبخطرمصحوبفيهاللقوات

كسباالمهلكةالمفازةتلكوادخالهبجيشهالمغامرةبينيوازنانخالدعلىوكان

لاحتمالجيشهتعريضوعدمبالوقتالتضحيةاوالشامفيالعامللموقفوانقاذاللوقت

الصحراء.فيعطشاالهلاك

(الجندل)دومةطريقلكانتبجيشهالمغامرةعلىبالوقتالتضحيةخالدرجحولو

آنفا.ذكرهاتمالتيالاسبابلتلكالشامالىيسلكهاانيمكنالتيالطرقأنسبهي

)مرجفيسعيد(بن)خالدوهزيمةالشاميةالجبهةعلىالمترديالموقفانقاذولكق

وتراجعالمبادرةزماموانتزاعهاوفلسطينحمصفيالهائلةالرومانيةوالحشودالصفر(

)خالدعلىيلخكانذلككلالصحراءاطرافعلىللدفاع)بصرى(منطقةالىالمسلمين

الشماليةالطريقيناسقطفقدلذلكهناكالمتدهورالموقفانقاذفيللاسراعالوليد(الن

اعاقتهفيتتسببلأنهاالشاماتأبوطريقأسقطكمالطولهماحسابهمنوالجنوبية

عليها.المعاديةوالقواتالتحصيناتلكثرةوتأخيمره

واهميةسوى(،الى)قراقرمنالمهلكةالمفازةبقطعمجازفا4()رقمالطريقورجح

تخطيطهفيتكمنوانماالمهلكةالمفازةطريقعلىمجازفتهفيليستالوليدبنخالدحركة

قيادةلتولىالمطلوبالوقتفيووصولهاجتيازهافيالنجاحعلىوقدرتهالطريقلقطمع

الدفاعمنبدلاالرومانيةالجيوشضدالتعرضاسلوبومبالثمرتهالاسلاميةالجيوش

الصحراء.الىالمستن!د

خبيردليلالىوالحاجةالماءتوفروعدمنهاراالشمسحرارةشمدةكانتواذا

الصحراءسمالكلهايتعرضالتيالمشاكلجملةفيالوقتعاملالىمضافابالطريق
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نظرفيعسيرةالمشكلةبدتفاذاعليها،ويتغلبيذللهاانالخبيرالعسكريللقائدبدفلا

زعيمامامعرضتوقدفكيفخاصتهملدىويسيرةسهلةستكونفانهاالناسعامة

الوليد.بنخالدوسيدهمالخاصة

واذاوالجمالالخيلهيالمتوفرةالنقلووسائطآلافتسعةجيشهقوامكانلقد

ناوعليهايضاذلكالىتحتاجوالجمالالخيلفانوالماءالطعامالىيحتاجالجيشكان

جعلكماالجمالظهورعلىللجيشاللازمالماءحملفقدلذلكالصحراءقطعاثناءيوفرها

ثمعطشهاحيثمتنقلةكصهاريجالجمالمنكافياعددااستحدمثملهمطعامامنها

الطعامأوقاتوعندتجتر،لاكيمشافرهاذلكبعدوقطعأجوافهاامتلاتحتىسقاها

أجوافهافيالمخزونالماءمنالخيلوتشربلحومهاالجيشفيأكلبعضهاينحركان

()1(الجيشمعمتنقلةمياهكصهاريجالجمالاستخدممناولخالد)وكان

ليلاالحركةبأسلوبخالداتقاهافلقدالصحراءفيالمحرقةالشمسلهيبأما

الشمسحرارةويجنبالارهاقمنيخففالليليةالحركةواسلوبنهاراوالاستراحة

الخبرةولديهمالصحراءأهلهموالعربالصحراء،فيالخبيرالدليلالىيحتاجولكنه

الطاثي(عميربن)رافعأماليلا،المسيراثناءالاتجاهاتتحددالتيالنجومفيالكافية

الطريقهذهفيمرانلهسبقالذيالوحيدالرجلكانفقدلهدليلاخالداستخدمهالذي

حيثالماءمكانلمعرفةدليلهمرافعكان)سوى(منطقةوفيغلاماكانعندماوالدهمع

.والدهمعالسابقةرحلتهفيمنهشربقدكان

يقطعكانحيثالليليةحركتهفيجداسريعاخالدكانفقدالوقتعاملوأما

عشرثمانيةبصرىالىالحيرةمنرحلتهاستغرقتوقدواحدةليلةفياليومينمسيرة

كامل.شهرعلىتزيدمدةالىقطعهايتطلبكانبينمايوما

الثانيةالمرحلةشكلتوالتيالشامالىالعراقمنالعسكريةخالدرحلةكانتتلك

معالشرقيالجناحلتأمينالعراقطريقعنالشامنحوالمباشرغيرالاقترابحركةمن

.الشامبلادفيالاسلاميةالجيوشتوغلقبلالفرس

243.صالوليدبنخالد/معاركسويدمحموددكتور.ركنعميد)1(

59

http://al-maktabeh.com



الطرفينلكلاالدعامالموقف

الميدرموكمعركةقبلى

الشامبلادنحوبالتدفقالاسلاميةالجيوششرعتعندما:الرومموقف.ا

المذهمهآوالانتصاراتالجيوشهذهأخباروصلتهوقدالقدسمدينةفيالرومهرقل)كان

اتخذحيثفأنطاكيهح!مصالىومنهادمشقالىمتوجهافلسطينفغادراحرزتهاالتي

تكنلمفلسطينمنانطاكيةالىهرقلةعو3انويعتقد.العسكريةلقيادتهمقرامنها

حتميتدبيرهيوانماالعسكريينالمحللينبعضيصفهاكماالمسلمينمواجهةمنهروبا

كانتلذلكامبراطوريتهمنالجنوبيةالاطراففياستجدتالتيالظروفطبيعةتفرضه

منيتمكنكيوذلكالمؤرخونيقولكمااسبوعينمناكثرتستغرقولمسريعةعودته

()1(.الغازيةالجيوشىهذهوطردلاحتواءالضروريةالترتيباتاتخاذ

فذلكمثلاالقدساودمشقوليسالطسكريةلقيادتهمقراانطاكيهاتخاذهاما

اوروبامنايضاوقربهاالقسطنطينيةملكهعاصمةمنالمدينةهذهقربالىيرجيم

لتوجيهومناسبمتوسطمكانفيتقعانهاكماوالامداد،الدعمفيالكبيراحتياطه

.الشامباودفيالعسكريةالعمليات

نايعرفكانحالايعلىولكنهالامربدايةفيالمسلمينقصدمنأمتأكدهرقليكنلم

فيالاسلاميالجيشنفذهاالتيالمهمةتلكعنكثيرأتختلفالاسلاميةالفتحجيوشمهمة

الاسلاميةالنواياتمامأيعرفانهرقلباستطاعةكانولئن،جممالرسولوفاةقبلىمؤتةمنطقة

امساحاتعلىلمملكتهالجنوبيةالاطراففيالجيوشانتشارانالاالزمنمنفترةبعدولو

الساحقةالانتصاراتمسامعهالىتناهتوقدسيماالقلقاشديقلقهكانشاسعة

فقدلذلك،الوليدبنخالدبقياد!الفرسضدالاسملاميالجيشسجلهاالتيوالسريعة

كيومسهلاليسالشانمبلادقيالاسملاميةالجيوشمعهرقليواجههالذيالموقفكان

يعرفكانفلقدوالتدبير،التخطيطفيكبيرةعنايةالىيحتاجصعبموقفولكنهمؤته

الامركانولوعليهاينازعوهاوالارضمنقطعةيسلبوهلكييأتوالمالعربانتماما

وصلتهقدكانتهرقلولكنوالهداياالاموالمنيطل!بونماوكلالارضلهملقدمكذلك

فيعندهممكتوبهوبماويذكرهالاسلامالىفههايدعوهسابقوقتفييي!النبيرسالة

تأبىكانتالسلطانوعظمةالملكأبهةولكنذلككليعرفهرقلوكانوالانجيلالتوراة

لكيجاؤاقدالمسلمينانمتأكداكانلهقدولهذاالاسلاميةللدعوةالاستجابةعليه

وسلطانه.ملكةيسلبون

كم!،عادلاحمدوكذلك،هصببيروتالمعارفمكثبةمينشورات،السابعالهزء،والنهايمةالبدايةكثير،ابن(1)

.691صدمشقالىالطري!
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الضروريةالمستلزماتواولىوالتدبيرالتخطيطقيالدقيقةالعنايةمناذآبدفلا

لهتحققالتيالاسبابخليلمقدمتهاوفيالعدوعنالتفاصيلكافةمعرفةللتخطيط

النصر.لهوتديمالتفوق

الىالقتالميادينفيالمسلمونحققهاالتيالانتصاراتيردونالكثيرونكاناواذ

صحوهفيهرقليطاردمرعباشبحاتشكلكانتالعقيدةهذهفانفقطالاسلاميةالعقيدة

الكبيرعباسالاديبيقولكماالعقيدةبانتصارالقول)انكمااابديفارقهيكادولاونومه

فيللانتصارصالحبالعقيدةمتذرعمناضلكلفليسقولكلعنيغنيلاالعقادمحمود

جهلابيبنعكرمةفيهاخفقالذيالوقتففيكثيرةذلكعلىوالشواهدوزمانمكانكل

فيالوليدبنخالدعليهانتصرالكذابمسيلمةمواجهةفيحسنةبنوشرحبيل

()1(اليمامة

الوليدبنخالدكانالجندلدومةفتحعنغنمبنعياضفيهعجزالذيالوقتوفي

رجاللهاتوفرصالحةعقيدةفهينصر،الىنصرمنالفرسمعالقتالساحاتفيينتقل

الوليد.بنخالدالرجالهؤلاءطليعةوفيحملهاعلىقادرون

الذيلاسلوبواالمسلمينالعربهؤلاءقتالطبيعةفيالتفكيرمناذنلهرقلبدولا

الصحراءعلىكثيرايعتمدونالعربانيدرككانفلقد،مواجهتهمفييستخدمهانيمكن

وصلتوقدالعربيةالضحراءعنبعيدااستدراجهمحاولفقدولذلكظهورهمحمايةفي

ناوجدالمعاكسهجومهبتنفيذبداعندماولكنهحمصمنطقةالىالاماميةطلائعهم

خطتهفشلتفقدولذلكالعربيةالباديةاطرافعلىبصرىمنطقةفييجتمعونالمسلمين

تدميرهم.ثمواحتوائهماستدراجهمفي

يفتحنجدهالهذ(الكماشة)فكيمعهمفليجربفشلتقدالاحتواءخطةدامتوما

زمامينتزعانبذلكواستطاعواحدآلأفيودمشقفلسطينفيالرومانيةالكماشة

الموقفتحولبينماالجبهةطولعلىبالتعرضيبادرهموانالمسلمينايديمنالمبادرة

الصحراء.نحوالتدريجيالتراجعالىالاسلامي

الافتسعةقوامهجيشرأسعلىالعراقمنالوليدبنخالدوصلالاثناءهذهوفي

تقريبا()3(.مقاتل

984.صخالدعبقرية!الاسلاميةالعبقرياتالعقادامحمودعباس)1(

23صالرابعالجزء،والملوكالاممتاريخ،الطبري)2(
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الوليدبنخالد

المبادرةزماميستعيد

الثلاثةالخياراتاحدينفذانعليهأنوجدالعامالموقفعلىخالداطلعانبعد

التالية:

وذلك(وشرحبيلويزيدعبيدة)ابوومعهبصرىفييبقىان:الاولالخيار

فيخوضبصرىباتجاهحمصمنليزحفاخذالذيالثانيالرومانيالجيشلمواجهة

لاولاالرومانيالجيشبمواجهةبمفردهالعاصبنعمرو)يقومبينماحاسمةمعركةمعه

الخياروهذا،أجنادينفيالعاصبنعمرولمواجهةهرقلبهبعثوالذي،فلسطينفي

عددهيبلغحيثفلسطينفيالاولالرومانيالجيشمواجهةيستطيعلاعمرولأنصعب

()1(.الآفسبعةعنيزيدلاعمروجيشبينما،فارسالفتسعين

فلسطينمنالعاصبنعمروويستدعيبصرىفييبقىان:الثانيالخيار

مجالاسيعطيالحالةهذهفي)ولكنهبصرىمنطقةفيفاصلةمعركةالروممعليخوض

بالشامالاسلاميةالجيوشعزلمهمةوينفذمعاننحويتجهانالاولالرومانيللجيش

بهوعدماالجيشهذاقائد)وردان(ينفذوربماالمنورةالمدينةفيالرئيسيةقاعدتهاعن

()2(.الكعبةويهدم(والمدينة)مكةالىالوصولمن)هرقل(

فيالاولالرومانيللجيشوسريعةمفاجئةضربةبتوجيهيقومان:الثالثالخيار

الرومانيةالكماشةفكياحدىتحطيمفينجحقديكونفانهذلكلهتحققواذاولفلسطين

عليهيقاتلالذيالميدانالىالمسلمينمنمعههوومنيتحركانمنهيتطلبالخياروهذا

.العاصبنعمرو

المبادرةزماماستعادةمعناهالمعركةهذهفيالرومعلىالمسلمينانتصاران

بنعمروالى)ازسلعندماالوليدبنخالداليهقصدماوهذا،التعرضواستئناف

ولقد()3(المسلمينمنمعهبمناليهقادمبأنهويخبرهفلسطينفيبالبقاءيأمرهالعاص

لقائدكبيرةهـمفاجأة13الاولجمادىمطلع)فياجنادينفيالوليدبنخالدظهوركان

الافسبعةقوامهواحدجيشلمقاتلةمنصباوتدبيرهاعتقادهكانفلقدالرومانيالجيش

انهاالوليد،بنخالدبقيادةكلهاالاسلاميةالجيوشوليسالعاصبنعمروبقيادة

فيهكانه!قتوفي،الشامالىالعراقمنبخالدأتىالذيفماالعقلتذهلالتيالمفاجأة

84صبيروتالجيلداراالاولالجزء،الشامفتوح،الواقدي)1(

.14صالاولالجزءاالشامفتوح،الواقدي)2(

94صلاولاالجزء،ابشامفتوح!يالوات)3(
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علىللأنقضاضالمناسبةاللحظةليتظراسدانفسهيتصورالرومانيالجيشقائد

الاسدواصبحالانقضاضساعةفيالموقفوتبدلفجأةالامورانقلبتلقد"فريسته

يلفواانجنودهمنالرومقائدطلبالموقفيتداركانمنوبدلاسهلةفريسةالمفترس

الجيشقائدافقدتمذهلةبمفاجأةأجلادينانتهتوهكذاشيئا،يرىلالكيرأسه

اعادةاوالجديدالموقففيالتفكيرفرصةوحرمتهالحركةامكانيةفلسطينفيالروماني

من)جحلةأنبكرابيالىرسالتهفيالوليدبنخالدذكروقد،الموضوعةالخطةفيالنظر

المسلمينمنقتلمنوجملةألفآخمسوناجنادينفيالمشركينمنقتلممناحصيناهم

.(1)رجلأ(وخمسونأربعمايةفيها

اجنادينفيالرومعلىالمسلمينبانتصاريخبرهبكرابيالىالوالجدبنخالدوكتب

دمشق.الىالمسلمينمنمعهبمنوبعودته

الذك!ولكناجنادينفيقواتهعلىالمسلمينانتصارروعهفقدهرقلمنكانمااما

طبقتفلقدالشامبلأرفيالمفاجيءالشكلابهذالوليدبنخالدظهوررشدهوافقدهاذهله

فيالفارسيةلامبراطوريةاعرشالعراقفيالساحقةبانتصاراتهزلزلحيثالافاقشهرته

بعبقريتهتمكنحيثمؤتةيومبخالدأكيدةمعرفةوجيوشهلهرقلسبقتولقدالمداثن

بسلامالرومانيالجيش9انياببينمنالصغيرالاسلأميالجيشسحبمنالخلاقة

الذيفمااعدائهمنفوسفيهيبتهممنيقللاوالمسلميننفوسالوهنيصيبالىودون

مواجهةفييفعلهانيستطيعالذيومادمشؤ؟عنالحصارلفكيفعلهانهرقليستطيع

الوليد؟بنخالد

تلوالواحدةالشاميةالمدنسقوطفيسيعجلالمسلمينبآيديدصشؤسقوطان

لمالرومانيةوالحشودمبكرازالمادمشؤحولفاصلةمعركةخوضانكماالاخرى

بعد.تكتمل

فلسطينفيالعاصبنعمروضدليسولكنالاولىلعبتةيكررانباستطاعتهان

احتمال!ت.امامخالديضعبذلكوهوالاردنغورفيحسنةبنشرحبيلضدوانما

كأفعفينجحقدهرقلفيكونشرحبيللنجدةمعهومنخالديهبأن)أحدهما(

وهيالمسلميزمعحظهافيهاتجربفرصةاخرىمرةقواتهواعطىدمشقعنالحصار

ايةعلىللمسلميزافاستزفيهالحسارةوتكرارللخسارةمعرضةانهاكماللربحمعرضة

حالط.

يشدد!نوضعهمعلىمعهومنخالدآيبقىانفهو(التاني)الاحتمالاما

67-66صالاولالجزء،الشامفتوحاالواقدي(1)
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امامصعبأموقفآيواجه(حسنةبن)شرحبيلويتركونالمدينةعلىوحصارهمقبضتهم

خالدعلىيفرضانهرقليريدالخطةهذهوبموجب،نحوهالزاحفالرومانيالجيش

.افكارهانغامعلىالرقصعملية

انغامعلىالرقصعمليةخصمهعلىيعرضانقائدكليحاولالحربلعباتوفي

منيتخلصيكادلاالصعبةالمعاضلمنمجموعةامامدائمآيجعلهبحيث،موسيقاه

.اخرىلهتظهرحتىواحدة

الضعفبمواطنعالمآخططهفيدقيقأيكونانيجبالحربلعباتفيالقائدولكن

بحيثالعدوعندالضعفمواطننحوتتوجهانيجبالطدلعصاوانخصومهلدى

النصر.زهوةمنلاالالمشدةمنالرقصعمليةتكون

خالدألأنالنصربعواملمتأثرآوكانأجنادينفيهرقلافكارعلىخالدرقصلقد

بنعمروبعزللهايسمحلمكمابصرىفيشرحبيلبعزلالرومانيةللجيوشيسمحلم

فلسطين.فيالعاص

قذبذلكيكونفأنهالحربلعباتفي)خالد(معيدخلانصممقدهرقلكانواذا

معزوفةالقدريقرععندماالاابدآيهتزانيمكنلا)خالد(لأنالمميتةالغلطةارتكب

الحاسم.النصر

علىفاشلةمعركةيخوضلاخالدانعلىتدللمؤتةوتجربةلهرقلكانتولقد

اللهسيف)أنهعنهقالقدع!راللهرسولوانفقطللنصرخلققدوانهالاطلاق

(.المسلول

بكرابيالخليفةوفاةتؤكدالتاريخيةفالرواياتالاسلاميالموقفتطورعناما

قداجنادينفيالمسلمينانتصارخبراليهنقلتالتيخالدرسالةوانفحلمعركةقبل

)وكانت:)1(قالحيثبكرابيوفاةخبراالواقدياوردوقد،الموتفراشعلىوهووصلته

النبويةالهجرةمنعشرةثلاثسنةالاولجماديمنخلتستليلةبأجنادينالوقعة

الفترةفيالرواةاختلافمنالرغموعلى(ليلةوعشرينبثلاثبكرابيوفاةقبلوذلك

ناالاالخطاببنعمرعهدفيالشامبلادفيللمسلمينعاماقائدآخالدفيهابقيالتي

وحتىاسلامهمنذفيهااشتركالتيالمعاركجميعفيميدانيةقيادةيمارسكانخالد

مواج!هةفيأماوالافكار،الاراءجميعتتصدرالعسكريةوافكارهآراءهانكماوفاته

الىالتوجهعلىعبيدةابيبقيإدةالمسلمينرأياجتمعفقدالجديدالرومانيالموقف

عبيدةابوكانبينماللفرسانآقائدخالدوكانهناكالرومانيالجيشلملاقاةفحلمنطقة

عامآ.اقائد

66صالاولالجزء.الشامفتوح،الواقدي()1
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يستطيعلاالتيوالمستنقعاتبالبركطبيعيبشكلمحصنآالرومانيالموقعكان

مناخراجهممن)خالد(يتمكنولكيفيها،عدوهممواجهةاواجتيازهاالمسلمون

تخرجهمبحيثالروملفرسانعنيفةضربةتوجيهالىعمدفقدالحصينالدفاعيموقعهم

تضطراوالمسلمينضدالهجومومباشرةالموقعمغادرةالىبمشاتهموتدفعالمعركةمن

المعنويةالروحاستعادةخلالهمنيحاولونفعلرذاتخاذالىالرومانيةالميدانيةالقيادة

الموقعمنسيخرجهمالذيوالهجومالتعرضبمباشرةالاذلكيكونولنلجنودهم

نجحكماالروملفرسانمفاجئةضربةتوجيهفي)خالد(نجحوقد،الحصينالدفاعي

الحصين.الدفاعيموقعهخارجبعيدأالرومانيالجيشاستدراجفيكذلك

الصبحعمايةفيالاسلاميالجيشيداهمانالرومانيالقائدقررفقدولذلك

المتميزبحمايةبموقعهجازفوهكذا..الساعةتلكفينيامآسيكونونالمسلمينانآمعتقد

المعنويةالروحفقدانمعضلةعلىالتغلبسبيلفيالمائيةوالمستنقعاتالبركمنطبيعية

الاول.اليومفيلفرسانهالعنيفةضربتهوجهعندماالوليدبنخالدعليهفرضهاالتي

هجومهالرومانيالجيشيبادراناساسعلىموضوعةالاسلاميةالخطةكانت

كانتوبذلكخلفهالرومانيحتميالذيالمائيالمانعمشكلةمنيتخلصونوبذلكعليهم

ودفعهاالرومانيةالقيادةحفيظةلأثارةمحاولةبمثابةخالدنفذهاالتيالفرسانعملية

فيها.تحتميالتيمواقعهامنيخرجهامعينفعلردلاتخاذ

م()1(635ثانيكانونهـ23ا3القعدةذي)28فيفحلمعركةانتهتوهكذا

بدايةفيخلفهاالروماناحتمىالتيالبركوتحولتالرومعلىللمسلمينساحقبانتصار

وفرارهم.هزيمتهماثناءفيهاغرقمنلكثرةنهايتهافيعليهمشديدأوبالأالمعركة

خططهانوفحلاجنادينفيجيشههزيمةبعد)ادركفقدالعظيمالرومهرقلاما

لديهملمسوقدسيماغيرمجدعليهالابقاءاوانفشلتقدالشامبلادفيالمسلمينلمواجهة

حشدعمليةفيانطاكيةالىقواتهجميعبسحبامرفقدلذا،دمشقفتحعلىتصميمأ

مكانأفضلهيانطاكيةانوجدحيثالمسلمينمعالفاصلةللمعركةاستعداداكبيرة

ابعدالىالمسلميناستدراجفينجحقديكونانبعدالفاصلةالمعركةخوضفيهيمكن

()2(الشامبلادشمالفيمنطقة

الافتراضاتعلىتقومانطاكيةالىالمسلميناستدراجفيهرقلخطةكانتوربما

التالية:

-313353ص،دمشقالىالطريق،كمالعادلاحمد)1(

11ص2الجزءولبنانوفلسطينسورياتاريخ،جتيفيليب)2(
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المدينةفيتموينهاوقواعدالاسلاميةالجيوشبينالاهدادخطوطاطالة.1

.المنورة

خطوطها.خلفبالعملوذلكالرئيسيةقاعدتهاعنالجيوشهذهعزليامكانية30

القسطنطينية.ملكةعاصمةمنانطاكيةفيقيادتهقرب3.

يحتاجماكلتقديمفيآجهدتأللمالتياوروبادولمعتموينيةخطوطقرب.4

اليه.

مساعدةايةتقديمدونوحلبوحمصدمشقبفتحللمسلسينهرقلسمحولهذا

منقواتهسحبفقدذلكمنالعكسعلىبلالفتحعمليةمقاومةفيالمدنيينللسكان

حلبباتجاهشمالاوالتوغلالمدنهذهلاحتلالللمسلمينالطريقوفتحوحماهحمص

وعدمالفتحعمليةبايقافعبيدةأباامرقدكانالخطاببنعمرالخليفة)ولكنوانطاكية

وعدمحمصعندالمسلمينبتوقفهرقلسمعوعندما)1((انطاكيةالىالروممتابعة

المضاد.الشاملالهجوملعمليةالعدةيعدأخذفقدشمالامتابعتهنيتهم

وتدارسالرومانيالحشدتفاصيلعلىالاسلاميةالجيوشقادةعبيدةابوأطلع

الصحراءتتاخمالتيدرعامدينةنحوالتراجععلىخطتهمتبلورت)وقدالموقفمعهم

للقيامالرومعلىالفرصةتفويتيتموبذلكانغربالىاليرموكنهريمتدكماوجنوبآشرقآ

()3(.والغربالشرقجهتمبمنمحتملةالتفافعمليةبأية

004ص،دمشقالىالطريق.كمالعادلاحمد(1)

.11ص2ج،وفلسطينولبنانسوريةتاريخ.جتيفيليب)2(
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المعركة:ميداناختيارعواملى

علىالمعركةمكانفرضيحاولكانالمتحاربةالأطرافمنطرفكلانشكلا

اليه.لاستدراجهحيلةمنأوتيمابكليسعىوكانخصمه

معوالتعايشفيهاالقتالامكانيةلديهموتتوفرالصحراءفيخبرةلهممثلافالعرب

غبار.منتثيرهومارياحهاتقلبومعليلأالبرودةوالشديدنهارأالحرارةالشديدمناخها

بالنسبةمنيعآحصنأتعتبرالصحراءفانولذلكغيرهملدىتتوفرلاالميزةوهذه

معحاسمةمعركةأبوابعلىبأنهمشعروااوبالخطرأحسواكلمااليهايتراجعونلهم

الىاستدراجهمفحاولالعربعندالايجابيةالميزةتلك)هرقل(أدركوقداعدائهم،

معركتهيخوضأنومؤملأوحماةوحمصدمشقلهمتاركأشمالأالشامبلادأعماق

فييكونلنأنطاكيةالىاستدراجهمانمعتقدأ.وأنطاكيةحلبقربمعهمالفاصلة

منها:عدةلاعتباراتصالحهم

.المنورةالمدينةفيالاسلاميةالخلافةمركزعنوبعدهاالامدادخطوططول-1

فيها.القتالبطبيعةخبرتهموقلةانطاكيةمنطقةمعرفتهمعدم-2

عليهم.والقضاءوتطويقهمعزلهمامكانية-3

واتساعأبعادهابطولتتميزمنطقةضمنوامكانياتهمجهودهموبعثرةتشتيت-4

وقراها.مدنهاوكثرةمسأحتها

التالية:النواحيمنالرومانيةالقواتوضعتلائمانطاكيةمنطقةكانتبينما

القسطنطينية.فيوالعاصمةالجبهةبينالامدادخطوطقصر-ا

والبشريالماديالعونتقديمعلىقادرةكانتوالتياوروبادولمنقربها-2

الرومانية.للجيوش

الحشد.مهمةوتسهيلالدولةشؤونتصريفامكانية-3

معالفاصلةللمعركةميداناانطاكيةمنطقةهرقلاختارفقدالاعتباراتولهذه

عنلهابالاضافةومتخلياالمسلمينرحمةتحتدمشقتاركااليهاوانسحبالمسلمين

كتبوعندمامقاومةأيةدونالاسلاميةالجيوشدخلتهاوقدوحلبوحماةوحمصبعلبك

يأمرهاليهالخليفةكتبالمدنهذهبفتحيخبرهالخطاببنعمرالخليفةالىعبيدةابو

شمالا.الجيوشتسريحوعدمحمصفيبالمقام

الوليدبنوخالدسفيانأبيبناستقريزيدكماحمصفيعبيدةأبواستقروبذلك

فلسطينفيالعاصبنوعمرودرعامنطقةفيحسنةبنوشرحبيلدمشقمنطقةفي
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يتابعوهلنالمسلمينانوادركانطاكيةفيقواتهوحشداستعداداتههرقلأكملوعندما

وجوهفيبهيقذفسهمكآخرتقريبآجنديمليونبربعزاحفااليهمعادفقداليها

المسلمين.

اختيارفينجاحهرغمالمسلمينمعالفاصلةالمعركةمكار،فرضفيهرقلأخفقلقد

والفشلالهزيمةمرارةقواتهاقتذفقدذلكومعوفحلاجنادينمعركتيمنلكلالمكان

فيالمسلمينرغبةعندوالنزولالمضادبهجومهوالقيامللتعرضدفعهالذيفمافيهما

الفاصلة.المعركةمكانفرض

التيالاسلاميةالقواتضدالمعاكسهجومهابتنفيذهرقلقواتشرعتوهكذا

الجيشانذلكومعنى،وفلسطينوالاردنودمشقحمصمناطقفيمنتشرةكانت

الدفاعمرحلتيمنانتقلقديكونانماالكبيرالتعرضخطةيمارسوهوالروماني

القواتأيديمنالمبادأةزمامبذلكمستعيدأوالهجومالتعرضمرحلةالىوالتراجع

الاسلامية.

أثرانطاكيةفيالرومانيةللقواتالكبيرةالحشدلعمليةكانقدأنهالقولويمكن

بالدفاعدورهاتسمالذيالرومانيفالجيشوتغييرهالرومانيالموقفتبديلفيكبير

بدورليقومالضخمةالحشدعمليةبعدفجأةانتقلالماضيتينالسنتينخلالوالتراجع

فتحتها.التيالمناطقجميعمنالاسلاميةالقواتلطردالمضادوالهجومالتعرض

الرومانيالامبراطورذهنفييدوركانلماوتحليلاستقراءعمليةفيمضينااواذ

حولالتساؤلالىيدفعناذلكفانالرومانيةللقواتالضخمةالحشدعمليةبعد)يرقل!

الفاصلةالمعركةفيالنصرتحقيقعلىبقدرتهمقناعتهومدىبجنودهالامبراطورثقةمدى

عنمعينةلدرجةخدعتهقدوبصيرتهالامبراطورفطنةكانتانندريوماالمسلمينمع

فيالمسلمينمعالمشهودةوتجاربهالسابقةمعاركهمنوالفشلالنجاحأسباباستقراء

والفشلالمحتومةالنتيجةمنواثقأكانالامبراطورأنأم(ودمشقوفحل)اجنادين

ضميرهوينقيذمتهيبرىءأنبهاقامالتيالكبيرةالتعرضعمليةفيأرادولكنهالأكيد

الشامبلادفيجرتالتيالحربلعبةان.المسلمينوجهفيكنانتهمنسهمبآخرفرمى

لديهأنهرقلفيهتوهمالذيالوقتففيومريرةقاسيةالرومانيةالنظروجهةمنكانت

القصداخطقدكانانطاكيةالىالمسلمينواستدراجشمالاللتراجعالامكانيةمنآمزيد

منوبدلاالشامبلادالىالمتوجهللجيوشالمحددةوالاهدافالمسلموناليهسعى،لذي

متوهماقتالبدونللمسلمينعنهاتخلىفقدوحماةوحمصوبعلبكدمشقحولافعيدان

انطاكية.الىشمالايستدرجهمانه

القاتلةالغلطةارتكبفقدالمعركةميدانفرضفيفشلههرقليتداركأنمنوبدلا
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واجباتهممارسةعنعاجزآفيهكانالذيالوقتفيالتعرضمهمةلجيشهاوكلعندما

الجديدةالتعرضيةالمهمةأداءفييتخبط)ماهان(المنتخبقائدهأخذوهكذاالدفاعية

الباديةاطراففيالفاصلةمعركتهاخوضقررتالتيالاسلاميةالجيوشحركةفتابع

)درعا(.منقليلاالغربالىالعربية

بدأتالتيالتعرضيةالروحويستغلجيشهمعنويات)هرقل(يرفعانمنوبدلا

واسعالعطنواسعمنزلاينزل)ان)ماهان(قائدهالىطلبفلقدجنودهنفوسفيتحيا

مباشرةمنبدلاالدفاعمهمةيمارسوااناليهمطلبوكأنه)1(المهربضيقالمطرد

بثلاثةمحاطالمهربضيقمكانفيحشرهمفلقدالهربجنودهعلىيخشىكانولماالهجوم

مناليرموكونهرالغربيةالجهةمنالرقادنهروهيمنهاالهربيمكنلاطبيعيةمواقع

الشماليةالجهةأمامهممفتوحةوبقيتالشرقيةالجهةمنعلانوواديالجنوبيةالجهة

ربطهمفقدالهربعلىجنودهقدرةعدمالىيطمئنولكيجدآ،ضيقةوهيفقط

خالدوكانوأقدارهمآتجالهممنتظرينوعقلوهاانفسهمالرومحاصروهكذابالسلاسل

اليهمأرسلولقدأنفاسهمعليهمويحسببهايقومونحركةكليرقبحاضراالوليدبن

محصوريأتيانوقلالروم)حصرتيقولاليهفعادموقعهميستطلعالعاصبنعمرو

منالمفتوحةالفرجةليقفلدرعامنطقةمنالاسلاميالجيشتحركعندهابخير()2(

اولئكالاقبضتهممنيفلتفلمالرومانيالجيشعلىالطوقواحكمالشماليةالجهة

خلالمناوالجناحينعلىفتحهامنتمكنواالتيالثغرةخلالمنعبرواالذينالفرسان

الوليد.بنخالدلهمفتخهاالتيالفرجه

:اليرموكفيالتعبويةخالدخطة

الرومانيالجيشقيامثمودرعادمشقالىحمصمنالطويلةالتراجععمليةبعد

كماعدوهبيدأصبحقدالمبادرةزمامان)خالد(ادركالمتراجعالاسلاميالجيشبتعقب

المنسحبيننفوسعلىالسلبيةآثارهيتركالعدواماموالانسحابالتراجعانأيضاادرك

فيهينتزعمعينبعملالقياممنبدلاكانولهذاوالجرأةالثقةمنمزيداعدوهويعطي

يحققولكيوقيادتهمبأنفسهملجنودهالثقةويعيداعدائهنفوسويحطمالمبادرةزمام

.والتعرضالمبادرةمنلهبدفلاذلككل)خالد(

؟يتعرضاو)خالد(يعملانيمكناتجاهأيفيولكن

نفسية؟حرباعدوهعلىيشنهل

31./صبيروتوالنشر.للطباعةالحديثالقاموس/دارالرابع/الجزءوالملوكالأمم/تاريخالطبري)1(

.31/صالرابعالجزء/والملوكالأمم/تاريخالطبري)2(
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ليلية؟بغاراتيقومهل

؟بالهجوميبادرهمهل

منالطويلةالتراجعبعمليةمسبوقةتكنلملوومفيدةجائزةلافتراضاتاهذهكل

الافتراضاتهذهمثلاصبحتفلقدتلكالتراجععمليةسبقتهاوقدامادرعاالىحمص

.الجدوىعديمة

الىوالاطمئنانالاتزانيعيدانخلالهمن)خالد(يستطيعآخرعملمنآاذبدلا

نابعدالمعاديةالنفوسيزعزعانيستطيعكماتراجعهابعدالمضطربةالنفوس

وانس!حابهم.تراجعهمتتعقبوهيالمسلمينضدوالتحفزالجرأةعاملاكتسبت

هذاأهمب"يدركشبابهمنذالفوسانقيادةعلىتدربالذيالوليدبن؟خالد

المعركةموازينبفرسانهيقلبارنفسههواستطاعلقد.المعركةموازينقلبفيالسلاح

موازينبفرسانهيقلبانايضانفسههواستطاعكما()صاللهرسولضد)أخد(في

موازينيقلبانكذلك)خالد(واستطاعالكذابمسيلمةضد()اليمامةفيالمعوكة

.والرومالفرسضدخاضهامعركةكلفيبفرسانهالمعركة

)التقدمالتعرضعملياتفيدائماالمبادرةزماميملككانالذيالوليدبنوخالد

والتراجع.الدفاععملياتفيخصومهأيديمنينتؤعهكيفيعرف(والهجوم

فهوكثيراذهنهيجهدانالىذلكيحققلكيالعسكويةالعبقريةاستاذيحتاجولا

اعادةانالفذةبعبقريتهرأىولقدتواجههميدانيةمعضلةكلامامالبديهةحاضر

قوةخلألهمنيستعرضبطوليعملالىيحتاجالمسلميننفوسالىوالاطمئنانالتوازن

وتوتعدنفوسذلكبعدفتطمئنالمعركةانميدفيالمتقابلينالجيشينأماموالرومالمسلمين

الطرفانفيهحشدالذيالحاسمالعسكركبالمستوىهذاعلىالمعركةكانتولما.اخرى

بهيقومالذيالبطوليللعملبدفلالذلكعسكريةوقدرةطاقةمنلديهماماكلالمتقاتلان

فرسانه)خالد(نظموهكذاالكبير.الحشدهذامعيتناسبمستوىعلىيكونانخالد

)1(:اقساماربعةالىوقسمهم

منها3قسهعلىونجأسهقوتهفيويوافقهيشابههكانالذيهبيوة(بن)قيسفجعل

قسمعلىوفرسانهمالعوبأشرافمنكانالذي(العبسيمسروقبن)صيسرذوجعل

تحتالوابعالقسموجعلالثالثالقسمعلىالازدتي(الطفيلبن)عمروجعلثمآخر

(.قيادته

4د.دمشؤ/صالى/الطريؤكمالعادلأحمد(1)
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اخرجواذلكالرومرأىولماويبارزيستعرضالرومالىبفرسانه)خالد(وخرج

المتصارعينالجيشينمنمرأىعلىالقتالانميدفيالطرفينفرسانفتقابلفرسانهماليه

أما:وقالفرسانهالى)خالد(ونظرالمبارزةيطلبالمسلمينالىالرومفرسانقائدفاندفع

اليه؟يخرجمنالرجللهذا

وهذاكبيرشيخأنت:خالدلهفقالاليهيخرجان(مسروقبن)ميسرةأراد

السن.الحديثالشابعلىيقوىانالكبيرالشيخيكادولاشابالرومي

واخافالسنحديثانتخالد.لهفقالاليهيخرجان(الطفيلبن)عمروطلبثم

)يا:قالحيثويعنيهيقصدهخالدان(هبيرةبن)قيسادركذلكعند.عليهتقوىلاان

على)أبرز:خالدلهفقال(اليهأبرزانا،تعنيوايايبيتعرضأظنكاني:سليمانابا

ثمقليلافبارزه(هبيرةبن)قيسوخرج(عليهيعينكتعالىواللهكفؤفانكتعالىاللهاسم

()1(.موقعهالىوعادقتله

لمخالدولكنالمتقابلينالجيشيننفوسفيآثارهتركقدالمبارزةمشهدانشكلا

خلالهامنيستثمرمعركةالرومفرسانمعيخوضانأرادبل)قيس(قدمهبمايكتف

وقد،الرومفرسانعلى.يحملواانفرسانهقادةامرحيثهبيرةبنقيسحققهالذيالفوز

المسلمين.لفرسانساحقبانتصارالفرسانمعركةانتهت

زمامانتزعحيثالفرسانمعركةخلالمناليهيصبوكانماخالدحققوهكذا

نفوسالىوالاطمئنانالثقةاعادكماوفزعآرعبآقلوبهموملأعدوهأيديمنالمبادرة

وانسحابهم.تراجعهمبعدالمسلمين

الجيشيننفوسفيفعلهاالفرسانمعركةفعلتفلقدملهمقائدمن)خالد(دزلته

الهداياويقدموالصلحالمفاوضةيطلب)ماهان(قائدهمأرسلفلقدالرومجهةمنأما

وهي:الصلحفيالثلاثةبشروطهمتمسكوافقدالمسلمينجهةمنوأما،الكثيرةوالأموال

الفريقينكلاأخذالشروطبهذهالروميقبللمولما(الحربأوالجزيةأو)الاسلام

الفاصلة.للمعركةتحضيراتهيستكمل

:عبيدةابيعليوعرضهاالمقترحةالخطةاستكمال

علىقائمةو!نتالروممواجهةفيالمقترحةخطتهعبيدةابيعلىخالدعرض

ويتألفالكراديسنظامفيتعبئتهيجريواحدجيشفيالاربعةالجيوشتوحيد

ناواقترحوقلبوميسرةميمنةالىتقسيمهميجريكمامقاتلالفمنالكردوس

دار/اليرموكمعركة/غوانمهيوسفالدكتوروكذلك/217-315الأولالجزء/الشامفتوح،الواقدي1()

68.ص/والتوزيعللنشرهشام

36.ص/بيروتالعربيةالأبحاثمؤسسة/الحاسمةالعربمعارك!/الحميدعبدصبحي)3(
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شرحبيلالقلبوعلىسفيانابيبنيزيدالميسرةوعلىالعاصبنعمروالميمنةعلىيكون

الأيمنالجناحخلفوموقعهابقيادتهاحدهماقسمينالىالفرسانقسمثمحسنةبن

الأيسر()1(.الجناحخلفوموقعهاهبيرةبنقيسبقيادةوالثاني

ريثمادفاعيآالمسلميندوريكونوانبالهجومالروميبادرأنخالدافترضوقد

الفرساندوريأتيالعدوضعفمناللحظةتلكوفيالهجوميةالعدوقوةاستنزافيتم

مستغلاالمضادبهجومهفيقومجديدمنالمبادرةزمامينتزعانبهميستطيعالذين

العدو.عندوالانهاكالاعياءلحظة

قائداعبيدةابويكونانعلىالمعركةقيادةلهيتركانعبيدةأبيمنخالد)وطلب

عامآ()2(.اريااد

لادامةخطيباسفيانابيوتعيينللجيشقاضياالدرداءأبيتعييناقترحوقد

الجرحىباسعافالمسلميننساءتقومكماالغنائمارةلادمسعودبناللهوعبدالمعنويات

المعركة.ميدانالىالمسلمينمنالمنهزمينورد

نسقين:منومؤلفةدفاعيةانهاالمقترحةخالدخطةمنيتبين

وثلاثينستآبلغتكراديسفيتعبئتهمجرىالذيالمشاهمنالأولالنسق

وقلب.وميسرةميمنةا"لىمقسمةوهيكردوسا

قسمين:الىقسمهوقدالفرسانمنمؤلفآوكانالأحتياطوهوالثانيالنسق

الأيسر.الجناحخلفوالاخرالايمنالجناحخلفاحدهما

يشكلونسفيانابيبنويزيدحسنةبنوشرحبيلالعاصعمروبنمنكلوكان

علىوالمنتمرفللمعركةاريالادالقائدعبيدةابوكانبينماخالدقيادةفيعليااركانهيئة

النساء.معسكر

الاشراففيالاداريةالناحيةيغفللمكماالمعنويةالناحيةخطتهفيخالديغفلولم

الجرحى.واسعافالغنائمعلى

بالاعتبارمحاولةتأخذخطتهانالعليااركانهوهيئةعبيدةابيعنخالديخفولم

مشاتهم.عنالرومفرسانعزل

لأوامرهبالانصياعالمسلمينوأمرعليهاوأقرهخالدبخطةعبيدةابو)اعجب

()3(.تعليماتهوتنفيذ

34.-33/صبيروتوالنشر.للطباعةالحديثالقاموسار/دالرابعالجزء/والملوكالأمم/تاريخالطبري(1)

464.-463صالجابيصبحيالركنالعميدالوليد/ترجمةبنخالدالمسلولالق/سيفاكرماالجنرال)2(

.291/صالأول/الجزءالشام/فتوحالواقدي)3(
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الجيشحركةيتعقبأخذادهواستعدحشدهاكملانفبعدالرومانيالجيشأما

حاولوقددرعاالىفدصشقفبعلبكحمصمنأهابدالتيالتراجععمليةخلالالاسلامي

قدكانالوليدبنخالدولكنالجابيةمنطقةفيالاسلاميالجيشمؤخرةضربالرومان

الذيالاسلاميللجيشالمؤخرةحرسيشبهمابفرسانهعملحيثعليهمالفرصةفوت

()1(.عبيدةابويقوده

درعاالىالتراجععمليةاثناءالعدومعالتماسقطععلىعملقدخالديكونوبذلك

علىالقتيراوفيهاالتدخلمنومنعهالمتراجعةبالقواتالاتصالفرصةعدوهوحرم

هزيمة.الىتراجعها"وتحويلاخلألهابقصدالمتوازنةحركتها

المعركة.ميدان

معالفاصلةللمعركةميدانالتكونالأمربدايةفيدرعامنطقةالمسلموناختار

الشرقيةجهتيهامنبالصحراءمتصلةفهيطبيعيةمناعةمنفيهايتوفرلماال!روم

أهميةوتكسبهاغربآوالمناورةالحركةمنالرومانيالجيشتحرمالميزةوهذهوالجنوبية

ظهورهمانالىمطمئنونوهمعدوهمالمسلمونيقاتلبحيثالاسلاميةالنظروجهةمن

قبلمنتدخلدونالخليفةمناليهميصلقدالمددوانالصحراءبرمالمحمية

اء()2(.الأعد

اليهجاءتالجابيةمنطقةفينزلانفبعدماهانيقودهالذيالزومانيالجيشأما

ضيقالمطردواسعالعطنواسعمنزلأينزل)بأنهرقلالعظيمالأمبراطورمنالأوامر

()3(.المهرب

تلكالاالامبراطورشروطفيهتتوفرالمنطقةتلكفيللمعركةميدانهنوليس

منليسانهكماشرقآعالأنوواديغربآالرقادونهرجنوبآاليرموكبنهرالمحددةالمنطقة

قصدانهسوىالمعركةميدانفيتوفرهاالرومامبراطوراستلزمالتيللشروطتعليل

التيالرومانيةالقواتلاستيعابواسعاالمعركةميدانيكونان(العطن)واشعبقوله

ميدانيسهلانالمطرد()واسعبقولهقصدكماجنديمليونربععلىعددهايزيد

والتفافها.هجومهاأثناءالرومانيةالقواتحركةالمعركة

الجيشثباتعلىالحرصشديدكانفلأنه(المهرب)ضيقبقولهقصدهماأما

.164-163/صالأول/الجزءالشام/فتوحالواقدي)1(

.165/صالأول/الجزةالشام/فتوحالواقدي)2(

خالد/معاركسويدياسينالدكتورركنعميدوكذلك31/صالرابع/الجزءوالملوكالأمم/تاريخالطبري)3(

247.الوليد/صبن
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الىوالثوانسبقفلقدالرومانالجنودامامالهزيمةفيالتفكيرمنافذواغلاقالروماني

وفحل.أجنادينهماكبيرتينمعركتينفيالاسلاميالجيشمواجهةاثناءالهرب

الطرفين.مواقعتعديل

منالرومانيالجيشتحركفقد)ماهان(جيشهقائدالىهرقلرسالةعلىبناء

والرقاداليرموكنهربينالمحصورةالمنطقةفيونزلالغربيالجنوبنحوالجابيةمنطقة

ليقومالعاصبنعمروالىعبيدةابوأرسلفقدالحركةلهذهونتيجة،علانووادي

يقول:ذلكبعداليهعادوقدالرومانيالجيشمواقعباستطلاع

بخير()1(.محصوريأتيانوقلالر!ومحصرتفلقد)ابشروا

والحركةموقعهمتغييرعلىرأيهمواستقرجيشهقادةمععبيدةأبوتشاوروقد

الرومانيةالقواتعلىالحصاراحكموبذلكعلأنوواديالرقادنهربينالفجوةلاغلاق

.الهربمنافذجميعوجههافيواغلقالأربعالجهاتمن

:اليرموكمعركةفيالرومخطة

بعدنفذهاالتيالكبيرةالتعرضعمليةرغمالرومانيالجيشانالقوليمكن

بعلبكالىحمصمنلهوتعقبهالاسلاميالجيشضدانطاكيةفيحشدهاستكمال

جميعفيبهامنواالتيالهزيمةعقدةمنيتحرروالموجندهقادتهانالاودرعافدمشق

المسلصيئ.معخاضوهاالتيالمعارك

نافيهايشترطماهانقائدهالىهرقلبهابعثالتيالرسالةخلالمنواضحوذلك

وربطالموضعذلكفينزولهمانكما(المهرب)ضيقفيهينزلونالذيالموضعيكون

ورعبا.فزعانفوسهمامتلاءعلىواضحلدليلبالسلاسلجنودهم

اعتصامهمعلىيدلعلانوواديوالرقاداليرموكنهرالىاستنادهمفإنوكذلك

الجيشانرغمالمسلمونبهايقومقدالتفافعملياتأيةمنالطبيعيةالموانعبهذه

الجيشمعمقارنةعددهلقلةنظرآالالتفافبعملياتالقياميستطيعلاالاسلامي

بجنودهمالرومانالقادةثقةعدمفانلذلكمضاعفةاضعافآيفوقهالذيالروماني

كلبالسلاسلجنودهموربطالمهربالضيقالموضعواختيارالهزيمةمنالخوفوعقدة

الذيالكميالتفوقميزةوحرمتهمصالحهملغيرالمعركةسيرعلىأثرتقدالعواملهذه

والتطويق.الالتفافامكانيةلهميتيح

بنخالدسويد/معاركياسينالدكتور:الركنالعميدوكذلك31/صالرابع/الجزءوالملوكالأمم/تاريخالطبري(ا

247.الوليد/ص
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بنظاميقاتلونوكانوابالهجوموالمبادرةالتعرضعلىقائمةالرومانيةالخطةكانت

()1(والعربوالأرمنالروممنمؤلفآفكانجيشهم)اماالفرسانتدعميطالتيالصفوف

قلبتنتكل)جرجير(بقيادةوالأرمنية(الأيهمبن)جبلةبقيادةبيةالعرالعناصروكانت

الميمنةعلىصفوففيتعبئتهاجرىفقدالرومانيةالعناصراماالرومانيالجيش

الميسرةيقود)ديرجان(وكانالارم!!يسارهوالىالميمنةيقود)قناطير(وكانوالميسرة

للجيشاحتياطيتوفرولمالأجنحةعلىكانتفقداسومافرسانآما،العربيمينهوالى

.عددهكثافةر.ظمالروماني

الطرفينقوات

الرومانية:الجيوش-أ

خمسةمعالرومانيالجيشيبعثانقررقدهرقلالملكان)2(الواقديذكر(1)

صليبرأسهوعلىالأحمربالذهبالمنسوجالديباجمنلواءعقدمافأولالروممناصوك

الصقالبهمن(فارسالف)مئةاليهوضمالروسيةملك)قناطير(الىوسلمهالجوهرمن

رأسهوعلىالأحمرالذهبمنشمسفيهالأبيضالديباجمنآخرلواغعقدثموغيرهم

الف)مئةاليهوضخ!)عمورية(وهوملك)جرجير(الى!وسلمهالاخضرالزبرجدمنصليب

الأحمرالذهبمنصليبعليهالملونالدستريمنآثالثلواءعقدثم،الروممن(فارس

ثم،الافرنجمن(فارسالف)مئةاليهوضمالقسطنطينيةصاحب()الذيرجانالىوسلمه

هذاعلىوليتكقد:ماهان)يالهوقالالأرمنملك)ماهان(الى!وسلمهرابعآلواءعقد

والديرجانوجرجيرلقناطير)قالثمحكمكعلىحكمولاأمركتلىأمرولاكلهالجيش

فلااليهوأمركم)ماهان(صليبتحتصلبانكماناعلموا:الجيشملوكوهم(وقورين

مناليرموكالى)هرقل(الملكبعثمنجملةوكان(ورأيهبمشورتهالاأمرآتصنعوا

(.فارسالف)سبعمايةالواقديذكراخرىروايةوفي(فارسالف)ستمايةالعساكر

واربعين)مئتيناليرموكفيكانالرومانيةالجيوشعددان)3(الطبريأورد)2(

ألفآوأربعون،للموتمسلسلمنهمالفآوأربعونمقيدالف)ثمانون:منهمالفآ(

(.راجلالفوثمانونفارسألفثمانونوكذلكبالعمائممربوطون

واربعين)مئتيناليرموكفيكانالرومانيةالقواتعددانالأثير)4(ابنذكر)3(

(.مقاتلالف

11/صوفلسطينولبنانسو-يا/تاريشحتىفيليب(لأ)

163-162صلاولاالجزء،الشامفتوح-الواتدي)2(

23صالرابعالجزء،والملوكالاممتاريخ،الطبري)3(

925صالثانيالمجلد!التاريخفيالكاملالاثير،ابن)4(
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)مئةبلغاليرموكيومالرومانيةالقواتعددانروىفقدكثير)1(ابنأما)4(

كانالخصبئ()سقلابان.قالحيثاسحاقابنالىروايتهنسبوقدالف(وعشمرين

ومنالفآعنتراثنيفيارمينيةمن)حرجه(المقدمةوعلىالفمئةفييومئذالرومعلى

(-الأيهمبن)جبلهعليهمالفآعنتراتنيالمستعربة

الاسللأمية.الجيوش-ب

كانالاسلأميالجيشافرادعددأنآنفآاليهاالاشارةتمتالتيالمراجعفيورد

ناأوردمنالمراجعهذهومنمقاتلالفوأربعينمقاتلالفوثلاثينستةبينيتراوح

واكردوسآوتلأثينستةبلغتكراديسفيالأسلاميالجيشعبأقدالوليدبنخالد

افرادعددتقديرانويظهرالواحد(للكردوسمقاتل)الفوبمعدلكردوسآأربعين

الروماني.الجيشافرادعددتقديرمندقةأكثركانالاسلاميالجيش

القتالنشوب

:الاولاليوم-أ

أولهامنالفتوححضرلصمنوكان(الهمدانيالحرثبن)عديعنالواقديروى

تكاملتفلماصفآثلاثين)ماهان(صفهاالتيالصفوف)وكانت:)2(قالاخرهاالى

عنقهوفيحربولأمةمذقبدرعوعليهبرزقدالخلقةعظيمببطريقواذاصفوفهم

،الرومعظماءمنالبطريقوكانأشهبفرسوتحتهبالجوهرمرصعالذهبمنصليب

بصركأصاحب()روماسلهفخرجالمبارزةيطلبانهتبينالجيشينبينوقفوعندما

تكنلمولكنها()روماسالىضربةتوجيهمنالبطريقذلكتمكنبينهمامصاولةوبعد

البطريقنحتبعهالمسلمينمعسكرالىعادمنهيسيلبالدم()روماسشعروعندماقاتلة

قيسوخرجلهاخرجاناهبيرهبنقيسفقالله("يخرجفن:بالمسلمينخالدفصاح

يحملوهوبكر(ابيبنالرحمن)عبدتقدمسيفه()قيسخلألهافقدبينهمامبارزةوبعد

عظمائهممنفارسانلهخرجالرومشاهدهوعندما)لقيس(يعطيهانيريدسيفآ

(.وقتلهفبارتدالبطريقالىتقدمكماقتلهمامنوتمكن(الرحمن)عبدفبارزهم

وقعةشهدممنوكانالحميد(عبدبنالملك)عبدعنروايةفيالواقديذكركما

القتالمنيأتييومكلوانالحربضراموآخرهانارشرر)أولها:)3(فقالاليرموك

وذلكيهميرآحربآالاولاليومفيفشهدناجرير:بنعمرووقالالأخر(اليوممنأصعب

بنالرحمن)عبدقتلانبعدالمسلمينعلىتحملانالصفوفمنعشرةأمر()ماهانان

.هصالسابعالجزء،والنهايةايةالبدكتير،ابن(1)

691-391ص،الاولالجزءاالشامفتوح،الواقدي)2(

.791صاا!ولالجزء،الشامفتوح،الواقدي)3(
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قبةفيالشمسقياممنالفريقينبينالحربيزلولمالرومفرسانمنقتلمنبكر(ابي

فئةكلورجعتبينهمالليلفرقحتىالجمعانينفصلولمبالغروبهمتانالىالسماء

وجهعنبهتمسحمرطهاالمرأةتجعلفصارتنساؤهمالمسلمينواستقبلتمكانهاالى

النيرانواوفدواوسرورخيرفيالمسلمونوبات(اللهوفييابالجنةأبشر):لهوتقولزوجها

المسلمين.صفوففيقليلالقتلىعددوكان

الثاني:اليوم-ب

فيهاوكانالاسلاميالجيشميمنةضدالعنيفبالهجوماليوماهذفيالقتالتركز

هوالرومانالقادةمنبالهجومباشرهمالذيوكان(العاصبنوعمروجبلبن)معاذ

كانفقدالرومانيالجيشميمنةأماالرومانيالجيشميسرةعلىكانالذي()الديرجان

)قناطر()1(.عليهاعينقد)ماهان(

عبيدةابيرايةصاحبوكان(التنوخيمهلهلبن)ورقةعنالواقديروىوقد

منطرفهمدناحتىالمنتشركالجرادوزحفتالروم)واقبلت:)2(قالحيثاليرموكيوم

علىالرومحملتكذلكهووبينماوششنصرهاللهيدعوعبيدةأبووكانالمسلمينميمنة

حملةالرومعليهمفحملتوخولان(وحضرموتومذحج)الازدفيهاوكانالمسلمينميمنة

عليهموحملتحسناثباتأوثبتواشديدأقتالأوقاتلواالكرامصبرلهمفصبروامنكرة

الميمنةعنالمسلمينفأزالواثالثةكتيبةعليهموحملتجميلأصبرأفصبرواثانيةكتيبة

وعشرونمئةالعمرمنولهعليهمالمقدموكان،لزبيدي(يكربمعدبن)!كضروبهمفصاح

زهاءحولهواجتمعالقتالالىرجعواسيدهاكلام)زبيد(قبيلةسمعتفلما،سنة

)حميروحضرمرتقبائلمعهموحملتواحدةحملةالرومعلىوحملوافارسخمسماية

تدوركماالروموبينبينهمالحربارتودهريرةأبيمع()دوسقبيلةحملتكماوخولان

راجعةبأذنابهاتنكصالخيلفعادتالمسلمينميمنةعلىالرومجموعوتكاثرتالرحى

فنادتالقتالميدانمنهاربةالمسلمينخيلالمسلماتالنساءونظرتاعقابهاعلى

الىيعودواحتىالهزيمةمنردوهموالرجالدونكنالعرببناتيابعضأبعضهن

فلماالتلعلىيومثذالنساءجملةفيكنت(الخولانيعاصمبنت)سعيدةقالت،الحرب

المترجلاتالنساءمنوكانتغفار(بنت)عفيرةبناصاحتالمسلمينميمنةانكشفت

واستقبلنهمايديكنعلىاولادكنواحملنوالرجال.دونكنالعربنساءيا:ونادت

منبه(بنالعاص)ابنةوجعلتبالحجارةالخيلوجوهيرجمنالنسوهفأقبلتبالتحريض

لنالستم:لازواجهنيقلنالنساءبقيةوجعل؟حليلتهعنيفزرجلوجهاللهقئح:تنادي

منهزمأسفيانابيزوجهاالى(عتبةبنت)هندونظرتالاعلاجهؤلاءعناتمنعوالمانببعولة

.002صالاولالجزء،الشامفتوح،الواقدي1()

.502ص،الاولالجزء،الشامفتوح،الواقدي)2(
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وابذدالقتالالىارجع؟حمىبابنياأينالى:لهوقالتبعمودهاحصانهوجهفضربت

المسلمونانعطفوهكذاجميماللهرسولعلىتحريضكمنسلفماتمحصحتىمهجتك

معيحملنالنساءشاهدانهالعوامبنالزبيروذكرالمعركةساحةالىاخرىمرةالميمنةفي

.الخيامبأعمدةيضربنهمالرومجنودعلىازواجهن

اللحظةينتظرللأنقضاضالمتحفزكالاسدكانفلقد(المسلولالله)سيفاما

فيعملهيجبفيماذهنهمعملأواتزانبهدوءلثيءكليرقبخصمهعلىللوثوبالمناسبة

النساءمعسكرعندالرومفرسانلمواجهةبفرسانهيتحركنراهولذلك،المطلوبأوانه

يغادريكادلاحتىذريعآفتكآبهمويفتكبالمعضمالسواراحاطةبهميحيطثمفيعزلهم

التيالمواقعلاستعادةالمضادهجومهشوجيبماذلكبعديقومثمالحياةقيدعلىآاحدمنهم

الايمن.الجناعفيالمسلمونخسرها

الثالث:اليوم-ب

واذاالخوفصلاةعبيدهابوبهمصلىالصباحاصبح)فلما)1(الواقديذكر

قتالأيلاقوالمكأنهموالشجرالشوكعددفيطلعتقدالقوموبراياتبدتقدبالصلبان

وهوبالامسعليهكانالذيالكثيبعلىشريره()ماهانونصبمصافهمفيفوقفواقمر

وحرضهمبالمسلمينصاحالرومسرعةالىعبيدهابونظرفلماالعساكرعلىمنهيشرف

اصحابهوحولهيدهفيوالرآية)يزيد(ولدهالى(سفيان)ابوتقدمثموالثباتالقتالعلى

فوعدهالقتالفيالبلاءوحسنوالجهادبالصبرفأوصاهوالجهادالحملةعلىعزموقد

قتالأوصحبهفقاتلاللهبنصرعليهممستعينأالروممنيليهمنعلىحملثمخمبرأ)يزيد(

منبطريقالمسلمينميمنةالىبرزحتىكذلكيزالواولمحسنأوأبلوابلا!عظيمأ

منفارسالاف!شرةزهاءوحولهالذهبمنصليبوعليهعظيمرمحوبيدهالبطارقة

حملتهمادتوازدالرومتكاثرثم(العاصبن)عمروفيهموكانالميمنةعلىفحملواالروم

النساءمعسكرالىوصلواحتىامامهميتراجعونالمسلمونفأخذوشدهعنفوانأ

عددجالسأوكان(العوامبن)الزبيرفسمعها(اللهأنصار)أينزوجاتهمبهمفصاحت

لبيك:وقالالفورعلى)الزبير(فوثبعينيهاوييد(الصديقبكرأبيبنت)اسماءزوجته

أنا:يقولوهرالرومعلىوحملجوادهصهوةامتطىثم،اللهأنصارمنأنا،أختاهيا

و-يخمير.اللهرسولعمةابنانا،العوامبنالزبير

قدالرومفرسانانتيقنوعندمايجريماكليراقبالمسلولاللهسيفوكان

.802-702مىالاولالجزء،الشامفتوح،الواقدي)1(
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منهميبقولممعظمهمعلىفقضىالاولاليومفيفعلههامعهمكررالنساءمعسكروصلوا

الميمنةفيالمسلمونفاستعادالشرقباتجاهالهربمنتمكنمنالاالحياةقيدعلى

.القتالبدءعندعليهاكانواالتيمواقعهمالىورجعواتوازنهم

خيمةالىوصلحتىالرومميسرةباتجاههجومهالوليد(بن)خالدواصلثم

1(.()وقتلهالأزور(بن)ضرارعليهفهجم()الديرجانقائدهم

حسنه(بن)شرحبيلبقيادةالايسرالجنا!علىالمسلمونكانالاثناءهذهوخلال

وقدالارمنمنألفأثلاثينفيالأرمني)جرحير(ضدهمنفذهعنيفأهجومأيواجهون

يراقبهبيره(بن)قيسوكانالرومانيالهجومامامالجناحهذافيالمسلمونانكشف

الأدبارحمليولون)شرحبيل(جنودشاهدوعندماللمسلمينالايسرالجناحعلىالموقف

وعنفهمحولهبمنوصاحهاربأوزالذي)ماهان(سرادقاتمناقتربواحتىمعهبمن

.الظلامحلولحتىالقتالواستمرمواقعهمالىفعادواتراجعهمعلى

التعوير(:)يومالرابعاليوم-د

اثالاجدولكنكذلكبالمبارزةالوليدبنخالدوانهاهبالمبارزةاليوماهذالرومأبد

أنه(الاسديقرطبنالله)عبدعنالواقديروىحيثجدأ،عنيفةكانتمنتصفهفي

:)2(قال

التعوير(.يوممناشذقتالأأرفلمكلهالقتال)شهدت

المبارزةفيوبطاريقهموقادتهمالرومانملوكمعظممصرعاليوبمهذاشهدلقد

احدىمنهمسبعمايةففقدالمسلمينعيونفيفعلهاالرومانيةالسهامفيهفعلتكما

الىأوصلوهم.حتىالمسلمينعلىضغطهالرومانيالجيشفيهوشدداوكليتيهماعيونهم

ازواجهن،جانبالىبالقتالالمسلميننساءفيهاشتركتكماالنساءمعسكر

اروع)ذيوبينسالبثشديدالجثةعظيمرومانيعلجبينالمبارزةبدأت

(الحميريالكلاع)ذيذراعالىضربةيوجهانالعلجذلكخلالهااستطاع(الحميري

اليهفخرجبثأرهللأخذحمير()فرسانويدعوالعلجمواجهةمنيهربانالىاضطرته

الرومانيالعلجذلكفخزصدرهفطأثبتهاطعنةاليهوخهثموبارزهحميرفرسانأحد

وطلب)اللأن(بلادملكوهو)مريوسلأيدعىملوكهممنملكخرجذلكوبعدصريعأ

فيالسيفانانقطعوتضارباتبارزاانوبعد(حسنهبن)شرحبيللهفخرجالمبارزد

عليهفضغط)شرحبيل(منجثةاعظماللأن()ملكوكانشديدةمعانقةفتعانقاايديهما

.212ص،الارلالجزء،الشامفتوح،الواقدي1()

.217صالاولالجزءالشامفتوح،الواقدي)3(
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يتهددالخطربانشعروعندمايراقبهماالأزور(بن)ضراروكانشديدةضغطة

يعلماعجيشينمزاحدولامنهمااقتربحتىقدميهعلىيسعىنحوهماخرج!)شرحبيل

(.)شرحبيلانقذوبذلكوقتله(مريوساللات)ملكبهفضربخنجريدهفيوكانبه

فبارزهمالمبارزةيطلبونالتواليعلىالرومانمنفرسانأرب!ةداكبعدخرجثم

المبارزةيطلبالرومانملوكم!!اخرملكخرنذلدوبعدجحميعا،وقتلهم(العوامبق)الزتير

فبارزهالوليد(بن)خالداليهفخرج(ابنتهوزوجاللأتملكصهرالروسية)ملكهو

قتلامنا)سيدان:وقالآشديدغضبآغضبالملكينبمقتل(/ماهانسمعوعمدما،وقتله

فرمواواحدةيدعنيرمواأنالرماةأمرتمينصرنالاالمسيحانأظنوانيواحديومفي

عساكرفييقعالنشابفكانسهمالفمئةواحدةدفعةالمسلميرنحوواطلقواسهامهم

المسلمينمنواعؤرالناسفيالجرا!فكثرتالسماءكنالبرقكسقوطالمسلميز

بعينهاليرمتلكفيأصيبممنالتعوير(وكان)يوماليومدلكفسميعينسحعماية

()1(.حرببنصخرسفيانرابوشعبهبن)إلمغيرة

اسجبهويبالهـعجومتمكلترققداطهو-لاليومذلككشاهدلمنالتتالمسهداضا

والتيالكثيفةالسهـهامبرمايةلهمهدواانبعدألمسلصسحينتعلىالررتشر*الدقيأصثاسص-

الرمحةهذهنتيجةيستغلان()ماهانحاولوقدالمسلمينعمفوفبينسيئةأثارآاحدثت

النصرويحققالنساءمعسكرفيهيخترؤساحقبهجومتمارهايقطفواتانعنيعة

جيشهقادةمصرععلىفعلكردجاءتاوالسهاملرميةخططقد()ماهانكانوسواء

يستثمرانالممكنمنكانوقدالنصرلانتزاعالذهبيةفرصتهفيهاوجدأنهالاالكحار

الموقفساءلمقدالوليد(بن)خالدغيركانالمقابلخصمهانلوالنصرويستخلصالموقف

التعوير()عمليةاعقابفي)ماهان(شئهالذيالكاسحالهجوماثراليرموكفيالاسلامي

القرشياتالمسلماتخاضتهاالتيالرائعةالبطوليةالمعركةالنساءمعسكرحولودارت

زوجتهمسلمعربيفارسكلجانبالىوقفتحيثعامبوجهوالعربياتخاصبوجه

وغيرتهوحميتهالعربيةنخوتهوتستتيرالدينيةحماستهوتلهبمعهتقاتلالمسلمةالعربية

وزوجته.وعرضهوكراعتهشرمهعلى

أالعوامبن)الزبيرزوجهاجانبالىتقاتلالصديؤ(بكزأبيابنةآسنماء)كاشت

تتصدئوكالت)ضرار(اخيهاعنفروسيتهاوتقللاكانتفقدالأزور(بنتخودجوأما

المعركة.فيجزحتوفوفرسانممالروملعلوج

علىجريحةتسقطرأتهأوعندما()خولةجانبإفتقاتل(عفانبنض-)عفراوكاتت

بعداسرعتتمقتيلآواردتهفطعنتهضربهاالذيالرومانيالعارسنحواقبلتجىالأ)

واسعفتها.()خولةالىذلك

-."17-31دالاولالجزء،الشامفتوح،الواقدقي(1)

،8ص9ضر:لدسشرهشاءداس،اليرموكمحركةعراممه،يوصفألدكنوسكداسك
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روىكماالثلاثةالنسوةهؤلاءفعلتهمااليرميمكفيالمسلماتالنساءبقيةوفعلت

الناسحماسألهبقد(مفرجبن)نجملهيقالمحاتببنيمن-جلأ)أن:)1(الوافذي

.أوسجعهبنضمهاونخويهمحميتهموأثار

سهاممبئكنانتهفي!بكلقذفقد()ماهانإنأدركفقدالمسمول(الله)سيفأما

لافسوفهذ!هجومهمفيفشلوااذاالروموانالمبارقةفيقادتهمعض!فقدانبعد

لهجومهموتركغاربهمعلىعنانهميلقوااننهمسمحفقدولذلكأبدأمثلهعلىيقدرون

داخلعنيفةمعركةفيوطاقتهمجهدهمواستنزفالنساءمعسكرالىالوصولفرصة

عليهمحملأحلاصهموحققواغايتهمالىوصدواأنهمالرومظناذاحتىالمعسكر

الاخرهويحملانهبيره(بن)قيسالىاوامرهوأصدرالشماليةالجهةمنبفرسانه

بثغالهاوماالرحىطحيزويطحنهمكمأشةفكيبينفيضعهمالجنوبيةالجهةمنعليهم

منالرومانفقدوقداشيومذلكشمسغابتحتىالقتالمنساعتيناوساعةا!لاهي

فىإسدخايدفيانقضعقدانهالواقديوذكرالنساءمعسكرحولالفأأربعينفرسانهم

فكانالوليد(بنخالد)أنايصيحكانحملتهأثناءفيوأنهأسيافتسعةاليومذلك

خرجاليومذلكمساءفيانهكذلكورويوجههمنفيهربوناسمهمنيفزعونالرومان

وأثناءخالداليهفخرجللمبارزةآ()خالدودعا)النسطور(لهيقالالرومانالبطارقةاحد

منحولهمنفنادىرأسهعنالقلنسوةفسقطتبه)خالد(جوادكباالمبارزة

فوضعهامخزومبنيمنرجلبهااليهفأسرعاللةرحمكم)قلنسوتي:)2(المسلمين

فيماالحادثةهذهعنسئلوعندماوصرعه/النسطور(عليهجمثمرأسهعلى)خالد(

اللهرسولان:خالدفقالالقلنسوةعنوتسألاحالةاهذه!خقفيأنتأنت:لهوقيلبعذ

يابهؤلاءتصنعماليفقالشعراتشعرهمناخذتالوداعحجةفيرأسهحلقلماجم!

تزاللا:ليفقالاعدائيقتالعلىبهاوأستعيناللهرسوليابهااتبرتفقلتخالد؟

ببركةانهزمواإلاقطجمعآألقفلمقلنسوتيمقدهـةفيفجعلتهامعكدامتمامنصورآ

!ير(.اللهرسول

الناقوصة:ليلة

يسكنكانالحعيد!أبو)يدعىحمص!طأ!زسا-،!نرجلأأن:)13الواقديذكر

الجيشمتعقبأالرومانيألجيشرتقدموعف!!حمصر.،اعمالن5()الزراعةقرية

الثانيةزوجتهكانتحيثانجعيد(إلأديعرسلجها8وكا!(الزراعةإلإبعسثرميالاسك

"-سقاهموأطعمهمفأكرمهمالرومبضصياندةانجعيد()ابوفتكة-أالتيلةتلكفياليهتزف

.921مرالاولالجزء،النثمامفتوح،الواقدي(1

.218صالاولاكجزء،انشامفتوح،الواقري3(

.222-221صرالاولامجا:ء،الشامفتوح،الواقدي3(

137

http://al-maktabeh.com



وشتمهمذلكعليهمفأبىاليناامرأتكهات:لهقالواامورهممنفرغوافلماالخمر

)أبووانطوىالاولىزوجتهمناولادهوقتلواليلتهمبقيةبهاوعبثواعنهرغمافأخذوها

الىجاءللعربسيكونالنصرانوعلمالتعوير()يومكانفلما،نفسهفيأمرعلىالجعيد(

مالهمفقالالمعسكرحولالمهاجرينمنوجماعةالليلةتلكفييطوففوجدهعبيدهأبي

الىرجعثم،النيرانمنفأكثرواغدليلةكانتاذا:قال؟نصنع:ومالهقالوانجقعودكم

وقالالجسلمينعلىالجعيد()ابواقبلالثانيةالليلةكانتفلما،حيلةعليهملينصبالروم

تئمممنوكان،يصنعونبماعليهماشيرحتىابطالكممنخمسمايةاريد:عبيدهلأبي

بهايعلميكنولمالرقادنهرعلىالمخاضةالىبهمسارثمالازور(بن)ضراراختيارهم

هذهباتجاهمنهزمونبانكمتظاهرواثمالحربناوشوهم:لهمقالثمالجيشينمناحد

تظاهرواثمعليهموحملوابالرومانوصاحواذلكففعلواواياهمودعونيالمخاضة

الرومانمعشرياعاليأ:بصوتهالجعيد()ابوصاحذلكوبعدالمخاضةنحوبالهزيمة

أقبلتذلكعندالحربعلىوعؤلوانيرانهماوقدواقدالمسلمونفهؤلاءانهزمومندونكم

ساروبعضهمعريانأجوادهركبفبعضهمحقذلكانيظنونوهمعجلةعلىالروم

علىاوقفهمانالىايديهميعدوبينالجعيد()ابووكانالمنهزهـينالمسلمينطلبفيراجلأ

كتساقطالماءفييتساقطونفأقبلواواياهمدونكمالمخاضةهيهذهلهموقالالناقوصة

نقصمنسببتهلما)الناقوصة(العربفسفتهاكبيرعددالماءفيمنهمهلكحتىالجراد

معسكرالمسلمينالىنظرواالتالياليومفيأصبحوا،"ولمافيهاسقطمنبكثرةالرومجيش

بهجوماخبرهمالذيالشخصعن)ماهان(سألوعندمامكانهمفيزالوامافوجدوهم

حمصأهلرؤساءمنرئيسوهوالجعيد()ابو:قالواالسابقةالليلةفيعليهمالعرب

منايأخذكيففعرفاولادهوقتلنابزوجتهوعبثناعرسهليةفي()الزراعةفيعليهنزلنا

.بثأره

الخامس:اليوم

)يومبجيشهحلتالتيالكبيرةالخسائربعد)ماهان(ان)1(الواقديذكر

الباقينصفوهرباليومذلكحتىنصفهأبيدالذيالفرسانسلاحوخاصةالتعوير(

هلاكمنجيشهقادةاصابماوكذلكالنساءمعسكرحولالعنيفةالمعركةخلالمنه

الجيشمنمعهتبقىبمنللنجاةوسيلةفيفكرلذلكالمسلمينأيديعلىالمبارزةأثناء

القتاللوقف(عبيده)ابيالىشخصارسالحولتشاوراثم)قورين(طلبفيفأرسل

5(عبيد)أبيعلىالطلبالرجلعرضوعندماالفريقينترضيخطةعلىذلكبعدوالتفاهم

عندفماالاميرأيهاتفعللا:لهوقالذلكمنمنعه)خالد(ولكنوالقبولبالاستجابةهثم

225.-223صالاولالجزء!الشامفتوح،الواقدي1()
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لناناواخبرهصاحبكمالىارجعللر*ور:وقالعبيدهأبوماحمتنعذلكبعدخيرالقوم

عميهسيكونمابانتظارعتأه!،نالجيشانوكانأمرفا،منعجلةعلىوانناالقتالنؤخر

،الاشتباك،بدأاي!لحاللمواصلةيستعداخى)ماهـان(الىالجوابوصلوعندماالامر،

بحلريقجخرتم()ترج!ىءبمصربينهماانتهتحيثوجرجبر(عبيدةأبي)بيزبالمبارزة

اليهنمتسابقإلمبارزةوطالهب؟)جربخيسر،(يدعىإجرجير(اقرباءمنالرومانالبطارقةم!

تموصرضهفبارزهلآ)،()ماسكاليهوصلوقد!النخعي)مالكولأزو-(ابن)ضرارعنكل

ةضلمبار)بنفسهحالخرو?بئآبد(إهـاهازيجدلمذلكعند،المسلمينجيشالى()مالكعاد

فر"ىجبهفعلىعنية،بضربة()!ماهالىفابتدره(النخعيالأشتربن)مالكاليهفخرج

المامالهزيمةبافتظاهرقاتلةتكنلمالضربةانادركولكنهوجههمنيفورالدممالك

)ماهـإن(احشوعند!ماباللهعليهمستعينآوضربه)مالك(اليهانعطفثمفتبعه()ماهـن

صاح)ماهار(هربفلماكثبعنالموقفيرقب)خالد(وكانهاربآ.وكالضربةبهول

علىنالمسلمهفحملاللهباذنالنصرادركتمفقدالكفارعلىاحملوابالمسلمين)خالد(

الحهةمنالفرسانهجومخالدوقاداكبر()اللهصوتهمبأعالييصيحونوهمالروم

مناحىو!افرسانقهربوتنكيلأقتلآفيهمفأوسعالروممؤخرةحولوالتفالشمالية

الجيشواستمر،جمي!لهمالعامالقاث)هـاهان(الهاربينمقدمةفيوكانالمعركة

)الواقوصط،(منطقةفيويحصرونه!الرو!مانيالجيشعلىويضغطيزحفالاسلامي

عنيعرفونولاالواقوصةفييتدإفعونالرومانوكانالظلاموانتشدالمساءحلحتى

فيهافيسقصونالواقوصةالىبعضآبعضهميجرونالمسلسلونكانكماشيئابعضهم

جميعآ.

:المطاردةالسادساليوم

وقداطعركة%ياممناصخامسااليومفيالظلامأشتدانبعدأنه)1(الواقديذكر

حتىالقتاليوقفانا)خالدمن(عبيده)أبوطلبالمسلميناماموانهزمواالرومانكشف

جليةظهرتعدالنتيجةانكمابعضآ،بعضهميرىلاالمسلموتصارحيثالصباح

الىالمسلموننظرالتالياليومصباحوفي،ليلأالمطاردةاعمالعن)خالد(فتوقفواضحة

الجثثوجدواللنهرالصخريالمقطععلىوقفواوعندمااحدآ،منهميروافلمالروم

الجيش"نهابكانتوه!ذاالليلخلألفيهسقطواأنهمفأدركواحافتهعلىمتناثرة

قتلجنديالفمئتيمناكثركانعددهانعلىالرواياتأغلبتجمعالذتيالروماني

هربمنمنهمونجاألفآثمانونالواقوصةفيوسقطألفمئةالمعركةميدانفيمنهم

عليهمفحمل()ماهانميهموكازدمنتمققربوأدركهم)خالد(فتابعهمدمشقباتجاه

.226صود41الجرءاالشاممتوح،الوافدي(1)
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خوالبنوعاصمالازديجهلهبن)النعمانتمكنوقدعظيمةمقتلةمنهموقتل

.()ماهانقتلمن(اليربوعي

بينناكانالذيعهدناعلىنحن:لهوقالوا)خالد(لملاقاةدمشقاهلخرجثم

به.فلحقعبيدهأباذلكوبلغبهافنزلحمصالىمضىثم،نعم:لهمفقالوبينكم
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الشامالىخالدرحيلبعدالعراق

الشامبلادفيالاسلاميالموقفلأنالعراقجيشبنصفالشامالىخالدرحل

اضافيةقواتالىيحتاجكانكماالقتالبفنونودرايةكفاءةأكثرقيادةالىيحتاجكان

شوكتها.منوتزيدالقواتتعززتلكمدربة

والاطمئنانالسلامةالىادعىكانفلقدالعراقبلادفيالاسلاميالموقفاما

)كاظمةفيالفرسضدالمسلمونحققهاالتيوالانتصاراتالحيرةفتحبعدوخاصة

والفراض(الجندلودومةالتمروعينوكربلاءوالحيرةوامغيشياوأليسوالولجهاروالمذ

اشهر.ثلاثةمنأقلفي

الوليدبنخالدالىيحتاجالشامبلادمسرحأنيرىبكرابوالخليفةكانوكما

.العراقفيآخالديخلفمنأفضلهوالشيبانيحارثةبنالمثنىانكذلكيرىكانفلقد

والشامالعراقفيالاسلاميةالجيوشتسجلأنقبلبكرأباعاجلتقدالمنيةولكن

.والرومالفرسضدالحاسمةانتصاراتها

قامعسكريعملاولوكانالصديقبكرابيبعدالخطاببنعمرالخلافةوتولى

الثقفيمسعودبنعبيدوأبيالجراحبنعامرعبيدةابيوتوليهوالجثنىخالدعزلهوبه

مكانيهما)1(.

فانوالمثنىخالدعزلفيالفاروقعمليقيمالذيبالمستوىنكنلماذونحن

(.بالرجالمنيأعلمكانفلقدبكراباالله)رحم:قالحينعملهقيمقدنفسهالفاروق

بالقيادةعبيدةابوالامةأمينتمسكلواليرموكفييحدثأنيمكنكانالذيفما

تمسكحينماالعراقفي)الجسر(معركةفيالثقفيمسعودبنعبيدأبوبهاتمسك)كما

ذلكمنالجسرواكثريعبرلابانقيس(بن)سليطلهقدمهاالتيبالمشورةيقبلولمبرأيه

()3(.بالجبناتهمهفقد

فيالوليدبنخالداستاذهصنعهماالجسرمعركةفيصنعفلقدالمثنىاللهرحم

المسلمينجيشهنالافأربعةانسحابيضمن)أنبعبقريتهاستطاعحيثمؤتةمعركة

()3.خاسرة.معركةبهميخوضأنهتأكدأنبعد

أيديمنالمبادرةزماماستعادحيناليرموكفيالفرسانمعركةفيخالدعملوكما

امامالطويلتراجعهاثرالاسلاميالجيشمعنوياتورفعمعنوياتهموضربخصومه

06-95صالرابعالجزء،والملوكالاممتاريخ،الطبري1(

317.-315ص،بيروتالاسلاميةالمكتبة،الثانيالجزء،الذهبمروج،المسعودي2(

252.ص8391بيروتالعلميةالكتبدار،البلدانفتوح،البلاذري3(
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البويبمعركةفيذلكيشبهماالمثنىعمل)فلقداليرموكالىحمصمنالرومانيالجيش

جنودهمعنوياتورفعالمبادرةزمامفاستعادالجسرمعركةعلىأشهربضعةمضيبعد

الجسر()1(.معركةفيارتفعتقدكانتانبعداعدائهمعنوياتوحطم

الفاروقالخليفةعزلهماحيثوالمثنىخالدقدرمننغمزاننستطيعلاكذلكونحن

كما،والشامالعراقفتوحفيحققاهماوحققاذلكقبلالصديقالخليفةأقرهماقدوكان

.القيادةعنبعزلهماالفاروقالخليفةنخطيءاننستطيعلاأننا

ولاالممديقمعوالعملللقيادةيصلحانوالمثنىخالدأأنقولهنستطيعماوكل

أبوبكروعمرالرجلينطبائعفيلاختلافراجعوذلكالفاروقمعوالعملللقيادةيصلحان

.الخطاببن

للقيادةكافيأمجالأتتركالتيالديمقراطيةللقيادةنموذجأيشكلابوبكرفالخليفة

تدخل.دونماوالصلاحيةالحريةبمطلقوالعملللتصرفالميدانية

اصطلاحعليهايطلقأنيمكنللقيادةآخرنموذجايشكلفانهعمرالخليفةأما

ساحاتعلىرأيهاتفرضانويمكنبقوةالامورزمامتمسكالتي(المركزية)القيادة

(.المنورة)المدينةفيالكيلومتراتالافعنهابعيدةوهيوالشامالعراقفيالقتال

أبيبنوسعدعبيدة)أبيلدىومقبولأجائزأكاناذاالافتراضهذاولكن

(.الشيبانيحارثةبنوالمثنىالوليدبن)خالدعندالاطلاقعلىلهمكانلافانه(وقاص

التيالادميةالطبائعاختلافمنطلقمنالفاروقمعللتعامليصلحلااذنقخالد

عنيقالانيمكن)خالد(عنيقالوما،متميزةمستقلةشخصيةمنهمالكلتجعل

.العراقحربفيالاماميةطلائعهوقائدتلميذه()المثنى

معركةفيالرومعلىالكبيرانتصارهبعدالقيادةعلى)خالدأ(عمريقرلموكما

معركةفيالفرسعلىالكبيرانتصارهبعدالقيادةعلى()المثنىيقرلمكذلكفهواليرموك

البويب.

فيالفرسعلىالمسلمينانتصاربشرىاليهيزفالمدينةالى()المثنىجاءهوعندما

عليه.أميرأوقاصابيبنسعدبتعيينكافأهفقدالمددمنهويطلبالبويب

وقاصابيبنسعدوصولقبلاللهرحمهوتوفيالعراقفيمكانهالىالمثنىوعاد

الذياسلوبهلهتوضحوصيةلهتركقدالمثنىأنوجد)سعد(وصلوعندمااليه

)المعئىنقلوقد،قتالهمفيومناسبهوضروريماالىوترشدهالفرسقتالفياستخدمه

بيروتوالنمثر،للطباعةجمالمؤسسة،خلدونابنتاريخمنالثانيالجزءبقية،الثانيالمجلد،خلدونابن()1

.19-98ص
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فيها)1(يقولوالتي(وقاصأبيبن)سعدالىالرسالةتلك()المثنىشقيق(الشيبانيحارثةبن

ارضهمحدودعلىيقاتلهمواندارهمعقرفيامرهماستجمعاإذالفرسيقاتللاأن،))1(

المسلميناللهيظهرفانالعجمارضمنمدرةوادنىالعربارضمنحجرادنىعلى

علىوأجرأبسبيلهمأعلميكونواثمفئةالىفاؤاالاخرىيكنوانوراءهممافلهمعليهم

ترخمووصيته()المثنىرأى)سعد(الىانتهىفلما(عليهمالكرةاللهيرذأنالىأرضهم

وتزوجها.()المثنىزوجة)سلمى(خطبثمعملهعلى()المعتىوأفرعليه

القادسيةمعركةقبلالطرفينموقف

:الفرسموقف-ا

طيلةاستمرالسلطةعلىصراعاالفارسيالبلاطشهد.السيالصيالموقف-آ

ابنخالحكموتولى)آردشير(توفيقدكانالشامالىخالدرحلفعندمابكر،ابيعهد

فيبابلمعركةالقصيرةحكمهفترةفيحدتتوقدشهريار(بناردشيربن)شهريار

)هرمزعلىالمثنىفيهاوانتصرهـ(13الاولربيعآواخرالموافقم634ءعامأيار)آواخر

بن)سابوربعدهاجاءثموخلعتكسرىابنة(زنان)دختبعدهمنملكتتم(جاذوية

فيالفرسجيشقائدرستموالدبندوان(بن)فرخزاذالىبأمرهعهد)وقدشهريار(،

فوافقكسرىابنة(ميدخت)آزرمنيزوجهانسابورمنفرخزاذطلبوقدالقادسية

منأتزوجنيعمابنيا.وقالتالزواجاهذرفضت(ميدخت)آزرولكنذلكعلىسابور

منتتخلصانبهااستطاعتمكيدةدبرتمنهزواجهاعلىسابورآضرولما؟عبدي

السلطة.علىواستولتقتلتهماحيثوسابورفرخزاذ

ابنوكذلك98،-88ص،بيروتوالنشرللطباعةالقاموسارد،الرابعالجزء!والملوكالاممتاريخ،الطبري(1)

.29صبيروتوالننتر،للطباعةجمالدار،الثانيالجزءبقية،التانيالمجلد،خلدونابنتاريخ،خلدون
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حاكمآوكانرستمثارحيثالفارسيالبلاطفيالفتنةاشتعلتوهكذا

ائنالمدالىخراسانمنفزحفأبرويز()كسرىابنةبوراناليهفأرسلتلخراسان

عرشعلىالثالثيزدجردنصبذلكوبعد،جيوشهاهزمانبعدميدختآزرقتلثم

الجيوشوطردالحربمهمةاليهوأوكلللجيشعامآآقائدرستمبتعيينفقامفارس

()1(.العراقمنالاسلامية

:العسكريالموقف-ب

يزدجردمنبأمرالفارلصيالجيشقيادةرستمتولىالفارسيالجيشقيمادة()1

وتحركفيهاالاسلاميالجيشلمواجهةالقادسيةالىالحركةاليهوطلب

فياخرىنظروجهةلهكانتفلقدعنهرغمأساباطالىالمدائنمنرستم

فيمواجهتهممنأفضلالاستنزافحربانيرىفهوالعربمواجهة

)فلقدالعربمواجهةالامرحقيقةفييخشىكانوربما)2(فاصلةمعركة

وزوالالعرببانتصارتنبأقدوانهالتنجيمبعلممشهورأكانانهعنهروي

()3(كسرىعرش

يخشىكاناوالمباشرةالمواجهةعلىالاستنزافحربيفضلرستمأكانوسواء

واستغاثتهمالسواداهلالحاحبسببوذلكعليهاارغمهيزدجردان)الاالمواجهةهذه

وثمارهممحاصيلهمعلىالاسلاميالجيشنففهاالتيالمتلاحقةالغاراتمنبه

()4(.قبلهمنالمثنىاووقاصابيبىسعدعهدفيسواءوحيواناتهم

بالحربالامبراطورقرارعلىالقثيرفيأفلحقدالاسلاميالضغطيكوناهذوعلى

فيها.الاسلاميالجيشلمواجهةالقادسيةالىالحركة1

الخليفةخطةكانت)تلكزمانهاويحددونالمعركةمكانيختاروناذنالمسلمون

التيبالاغاراتالايبرحهالاوانالقادسيةفيينزلانلسعداختارفلقدالخطاببنلهمر

منللجيشالغذاءمنالذاتيالاكتفاءالاغاراتبهذهفيحققالسواداهلعلىشنها

بالبلاطسيستغيثونالذينالسوادأهلعلىضغطوسيلةالاغاراتهذهوتكوننهة

موقعاهميةابينانهنااريدو!()5(القادسيةنحوفيتحركونلانقاذهمفارسي

الجزء،والنهايةايةالبدكث!ابنوكذلك63.-63ص،الرابعالجزء،والملوكالاممتاريخ،(الطبري11

.17-16صبيروتالمعارفمكتبةمنشورات،السابع

38-35صبيروتالمعارفمكتبةمنشورات،السابعالجزء،والنهايةالبدايةكتير،ابن2(

36.ص،السابعالجزء،والنهايةالبدايةكثير،ابن3(

38.-37صالسابعالجزء،والنهايةايةالبدكثير،ابن4(

تاريخخلدونابن79،-69صفحةوكذلك0،9-98صالرابعالجزء،والملوكالاممتاريخ،الطبري(إ

.19صوالنشرللطباعةجمالمؤسسة،خلد!نابنتاريخمنالثانيالجزءبقية،الثانيالمجلد،،خلدسنابن
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أخذالفرسكسرىانأقولانأوذولكننيالفاروققبلمناختيارهوسببالقادسية

.العربخليفةأنغامعلىايرقص

القادسيةميدانالىللحركةآاستعدادجيشهرستم!مالفارلير:الجيثى)2(

يلي)1(:كماأقسامخمسةالىفقسمهللتقدمالقواتانفتاحيناسببأسلوب

لاولا

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

عليهامقدمة

عليهاميمنة

عليهاميسرة

عليهامؤخرة

الاداريةالخدمات

الفااربعونوقوامهاجالينونس

الفاثلاثونوقوامها()الهرمزان

الفاثلاثونوقوامها)مهران(

الفآعشرونوقوامها)البندران(

الفاثمانونوقوامها

وأقدمهاأعظمهافهو)لسابور(كانأبيضفيلمنفافيلأوثلاثونثلاثةمعهوكان

تألفه.الفيلةبقيةوكانت

الفا،ثمانونمنهمالفمئتيائنالمدمنتحركالذيالفارسيالجيشادتعدفيكون

مقاتلين.الفاوعشرونومئة،اداريةخدمات

(السلحفاة)زحفالعسكريةرستمحركة-3

القادسيةالىالمدائنمنالعسكريةرستم)حركةعلىالعسكريونالمحللوناطلق

خلالكيلومترآوثمانينوخمسةمئةمسافةقطعانهذلك(السلحفاة)زحفاصطلاح

ص()2(.الواحدةاليومفيونصفمتركيلوبمعدلأشهرأربعة

سرعةبمعدلالقادسيةاليحركتهخلالرستمتقدمسرعةمعدلقارنااذاونحن

استطاعخالدماننجدالعراقفيالحيرةالىالبحرينفياليمامةمنالوليدبنخالدتقدم

أنتمهرأربعةالىتصللافترةفيشمالهأقصىالىجنوبهأقصىمنواجتيازهالجراقفتح

التقدماسلوباستخدموانهتعبوياكانخالدحركةاسلوبانالاعتباربعينالآخذمع

الفراتشواطىءوفتحجميعأفيهاانتصرمعركةعشرستةمناكثروخاضللأشتباك

شمالأ.الفراضالىجنوباالبصرةمنالغربية

لاامنيةمناطقضمنالطرقعلىالتنقلاسلوبفيهااستخدمفقدرستمحركةاما

الحاضر.عصرنافيالاداريبالتنقلأشبهالاسلوبوهذافيهاعدو

38.صبيروتالمعارفمكتبةمنشورات،السابعالجزء،والنهايةالبدايةكثير،ابن)1(

19-83صالسادسةالطبعةبيروتالنفائسارد،القادسية،كمالعادلاحمد)2(
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وبين(السلحفاة)زحففيرستمتقدمسرعةمعدلبينللمقارنةمجاللاانهكما

فيالحيرة)منالمشهورةالتعبويةحركتهمنالثانيالجزءفيخالدتقدمسرعةمعدل

فيرستمقطعهاالتيالمسافةاضعافاربعةقطعفلقد(الشامفيبصرىالىالعراق

فقط.يوماعشرثمانية

كان(السلحفاة)بزحفالمشهورالاداريتنقلهاورستمحركةانالقولويمكن

الحاضر.عصرناحتىالقتالساحاتشهدتهأبحذتقدم

المسلمينموقف-2

الخطاببنعمرالخلافةوتولىعنهاللهرضيبكرابوتوفيالسياسيالموقف-أ

الفتحاستراتيجيةيشيئايغيرلمآخرالىنتمخصمنالاسلاميةالخالأفةانتقالولكن

العراقفيالاسلاميالفتحقادةعلىمقتصرآكانتغييرمنحدثماوكلالاسلامي

آثارآالميدانيةاوالسياسيةالقيادةعلىطرأتالتيالتغييراتهذهعنينتجولموالشام

فيالثقفيعبيدابووتعيينالمثنىعزلعننتجالذيالأثرذلكسوىاللهمبارزةسلبية

البويب.معركةفيالفرسعلىالكرةالمثنى!ادأحتىطويلوقتيمضولمالجسر،معركة

الجسر.معركةلشهداءوثأر

العسكريالموقف-ب

الاسلاميالجيشقيادة-)1(

علىوهمالبارزينالقادةمناربعةالعراقفيالاسلاميالجيشةقبإتعلىتعاقب

بنعبيدابوتمبكرإبيخلافةفيالشيبانيحارثهبنوالمثنىالوليدبنخالد:التوالي

عمر.خلافةفيوقاصابيبنوسعدالثقفيمسعود

اماخلاقةمبدعةكانتالمثنىوتلميذهخالدعندالميدانيةالقيادةانالقولويمكن

.منفذةملتزمةكانتفقدوسعدعبيدابيقيادة

وهوالقادسيةلمعركةخططالذيهوالفاروؤالخليفةانرآينافقدولهذا

ميدانفيساكنايحركيكادلاسعدنرء،كمازمانهالسعدوبرمجمكانهااختارالذي

فابووالمثنىخالدمعذلكخلافعلىالامرنجدبينماعليهالخليفةموافقةبعدالاالعراق

المناسبالاسلوباستخداملهماوتركالحيرةاحتلالمهمةوعياضخالدالىآوكلبكر

فيولكنهالخلافةتعليماتعلىخارجآكانخالدآانذلكمعنىوليساليها،للوصول

العسكرية.العبقريةاستاذأنه،متميزآميدانيآآقائدكانالحقيقة
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الاسلاميالجيش-)2(

وفاتهبعدقيادتهاتولىوقد()1(الشيبانيحارثهبن)المثنىقوات-)1(

جندي(آلاف)ثمانيةوقوامهاالخصاصية(بن)بشير

(آلاف)ستةوقوامها)2"وقاصابيبنعتبهبنهاشمقوات-()ب

دونعادقدالجيشهذاولكنالشامالىمعهتحركالذي)خالد(جيشوهيجندي

(.التميميعمروبن)القعقاعمقدمتهوعلى)خالد(

(وقاصابيبن)سعدمعحضربمنالاسلاميالجيشمجموع)ج(

ألفأ()3(.وثلاثينستةالىالفا)ثلأثينبينيتراوحكاناليهاجتمعومن

المسلمينخطة)3(-

للخطةالعريضةالخطوطرسمتالتيهيالمدينةفيالعلياالقيادةانالقوليمكن

فيمعالمهااختفتقدالميداناستراتيجيةانذلكومعنىالقادسيةفيالميدانية

الخطاببنعمرصورةالذهنالىتسبقالقادسيةتذكرفعندماالعلياالاستراتيجية

صورةفانالمثالسبيلعلىاليرموكذكرنالوولكنمنهازاويةفيسعدصورةوتحتوي

معاخرىصمؤرةأليةحانبهاالىتقفزولاالذهنالىتقفزالتيهيفقطالوليدبنخالد

بنخالدانكماالخطاببنعمرعهدفيحدثتاوالقادسيةاليرموكمعركتيانالعلم

ومعنىعبيدةابوكانوانماالشامبلادفيالاسلاميةللجيوشالعامالقائدلكنلمالوليد

يكنولماليرموكفيالخطةوضعباشرتالتيهيالشامبلادفيالميدانيةالقيادةانهذا

الاستراتيجيةكانتولهذاالخطةوضععنديذكردورايالمدينةفيالعلياللاستراتيجية

علىقائمةكانتالمسلمينخطةانالقولويمكنمستقلةمتميزةالشامبلادفيالميدانية

الغاراتالمسلموننفذوقباليهاالفرسجرومحاولةالفاصلةللمعركةالقادسيةاختيار

تعيينالىيزدجرداضطرمماواستغاثوافضجواالنهرينبينالسواداهلعلىالمتلاحقة

وكانفيهاالمسلمينعلىللقضاءالقادسيةالىالتوجهمنهوطلبللجيشقائدأرستم

كسرى.علىألحوقدالمسلمينمواجهةويخشىالاستنزافحربالىيجنح)رستم(

لأسيرنأواليهملتسيرن:لهوقالحركتهعلىأصركسرىولكنالاسلوبهذاباعتماد

78-86صالرابعالجزء،والملوكالاممتاريخ،1(الطبري)

321صبيروتالاسلاميةالمكتبة،الثانيالجزء،الذهبمروج،)2(المسعودي

المعارفمكتبةمنشووراتالسابعالجزء،والنهايةايةالبدكثير،)3(ابن

اردالثانيالمجلدالتار-،فيالكاملألاثير،ابنوكذلك36،صبيروت

.103-003صبيروتالعلميةالكب
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ميدانفرضفيالمسلموننجحوهكذا)1(القادسيةالىمرغمأ)رستم(فتحركبنفسي

.القتالمجرىعلىكبيرتأثيرلهاكانذهبيةميزةأكسبهممماالفرسعلىالمعركة

المعركةميدان-)4(

)2(:التاليةالاعتباراتعلىقائمآالمعركةلميدانالمسلميناختياركان

ناعدوهميستطيعلاالذيالامينحصنهمفهيالصحراءمنقربه(1)

.الحيرةمنالجنوبالىيقعالقادسيةومكانفيهيدخل

حيثقواتهجميعلاستيعابيتسعلاضيقمكانفيعدوهمحصر)ب(

تركالذيالموضعطولفكانطويلةبمدةعدوهموصولقبلالقادسيةالمسلموننزل

متر.مئتيعنعرضهيزيدولاكيلومترينعنيزيدلاللفرس

مترالف()اربعمايةعنتزيدلاللفرسالمتروكةالمنطقةمساحةانذلكمعنى

الفسحةفانجنديالف()مئتيبلغقدالفارليالجيشتعدادانعلمنافاذامربع

لالأنفتاحكافيةغيرفسحةوهي(مربعين)مترينعلىتزيدلاالؤاحدللجنديالمخصصة

المطلوبة.والحركةالجيد

التيالقنطرةعلىالسيطرةمثلالهامةالاماكنبعضمنالاستفادة)ب(

"تكلفواقائلا:ذلكمنسعدأمنعهمولكنمنهاالدخولالفرسحاولفقدالنهرعلىكانت

رواحلهموببرادعوالتراببالزرعالعتيقيردمونالمجوسفباتالقناطر"غيراخرمعبرا

.الصباححتىالليلطوالوامتعتهم

فرصةعدوهحرمحيثالمعركةايامطيلةالقنطرةهذهعلى!سيطرأسعدوبقي

غرقآ.وماتواالنهرفيجنودهمنالكثيرفسقطمنهأالانسحاب

وكانتيقاتلونكانواانهمفيالمسلمينيساعدالقادسيةموقعكان)د(

شأنكانكذلكوجوههمفيوالشمسيقاتلونالفرسكانبينماظهورهمفيالشمس

.اليرموكفيوالرومالمسلمينبينالقتال

القتالنشوب

كانتوقدالجيشينبينكالعادةبالمبارزةالقتالبدأارماث()يومالاولاليوم-1

الجناحباتجاههجؤمهماوجالينوسالهرمزانمنكل)بالثرذلكوبعدالمسلمينلصالح

)اثنينالهجوماهذقوةوكانتبجيلةقبيلةنحوموجهآالهجومثقلوكانللمسلمينالايسر

فيلأ.عشرثلاثةيتقدمهم(مقاتلألفوخمسين

703-603صبيروتالعلميةالكتبدار،الثانيالمجلد،التاريخفيالكاملالاثير،1(ابن

.وقاصابيبنسعدالىالخطاببنعمررسالة0،9-98صفحةالرابعالجزء،والملوكالاممكتاب،2(الطبري
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الخيلونفرتالمسلمينصفوفبينخلخلةيحدثانالهجومهذااستطاعوقد

)حصنفيقيادتهوكانتسعدفأرسل)1(الفارسيالهجومثقلتحتبجيلةقبيلةفتراجعت

أمامهمالجالينوسقواتعلىمضادبهجومبالقياميأمرهأسدبنيقبيلةزعيمالى(قديس

غيرالقبائلمنمعهومنيأمرهكندهبنيزعيمالىارسلكمابجيلهعنالضغطلتخفيف

.الهرمزانجناحعلىمضادبهجوميقومانالمقئرة

هجومينالكنديقيسبنوالاشعثالاسديخويلدبنطلحةمنكلوباشر

واحد)2(.وقتفيعنيفينمضادين

الكماشةفكيبينالمهاجمةالفارسيةالقواتوضعفي(وقاصابيبن)سعدنجح

الايسرطرفهاتمثلكندةقبيلةكانتبينماالايمنطرفهاتمثلأسدبنيقبيلةكانتالتي

وثقله.الهجوموولةتواجهكانتالتيفهيالطرفينمحورتشكلفكانتبجيلةقبيلةاما

الفارسيبالهجومالاحاطةمنيتمكنالمالاسلاميةالكماشةفكيانالرغموعلى

حيثفاعليتهمنوقللتتوازنهالفارلميالهجومافقدتقدحركتهاانلااداخلهاواحتوائه

قبيلتاوجهتهاالتيالمتلاحقةالعنيفةاللكماتتأثيرتحتالوراءالىتتراجعقواتهاخذت

الفارسي.الهجوملاجنحةاسدوبنوكنده

تمثلتفلقدالثانيةالمعضلةامعليهاالتغلبفيسعدنجحمعضلةاولكانتتلك

الصفوفخلخلةفيالاكبرالدورلهاكانوالتيوثلاثينثلاثةعددهابلغالتيبالفيلة

رؤيةعندتجفلالخيولكانتفلقدالفرسانسلاحفاعليةمنوالتقليلللمسلمينالمنيعة

عنها.وتبتعدالفيلة

لمواجهةمجموعاتتشكيلفيتتلخصخطةسعدعلىتميمقبيلةاقترحتوقد

)منمشاغلهيتولىقسم:قسمينالىتنقسمثمفيلالىمجموعةكلتتوجهبحيثالفيلة

التيالاحزمةبقطعويقومونالفيلمؤخرةحوليلتفالاخروالقسم(الفيلةعلىيركب

زعيمهمالىواوكلتميمبنيخطةسعدقبلوقدظهورها،علىالمحملةالتوابيتتثبت

تنفيذها.مهمةعمروبنعاصم

فارتفعتوأذنابهاالفيلةأحزمةقطعواحيثخطتهاتنفيذفيتميمقبيلةونجحت

وخرجتوقتلوهمالمسلمونعليهمفهجمفيهابمنصناديقهاوسقطتالفيلةاصوات

)3(.الفرسصفوففيخلخلةخروجهاأحدثانبعدالمعركةميدانمنالفيلة

وبعدحمولتهاوقتلالفيلةاخراجفيتميمقبيلةحققتهالذيالكبيرالنجاحاهذبعد

118صالرابعالجزء،والملوكالاممتاريخ،الطبري(1)

118صالرابعالجزء،والملركالاممتاريخ،)2(الطبري

033ص،الثانيالمجلد،التاريخفيالكاملالاثير،)3(ابن
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قواتعلىالمضادهجومهمافيوكندهأسدبنيقبيلتاحققتهقدكانتالذيالنجاح

واستمرتالشاملبالهجومايذانآالرابعةالتكبيرةسعدكبروالهرمزانالجالينوس

تراجعكمامواقعهماستعادةمنالمسلمونتمكنحيثالشمسغروبحتىالمعركة

.القتالنشوبقبلعليهاكانواالتيللمواقعالفرس

51()الهد)ليلةعليهااطلقالتيالليلةتلكطوالوالفرسالمسلموناستراحوقد

()1(.قتالايفيهايحدثلملانه

عمروبنالقعقاعبوصولالثانياليوماحداثاغواث(تمثلت)يومالثانياليوم-2

الذيالشامجيشمقدمةيقودوكانالمعركةاياممنالثانياليومهذاصباحفيالتميمي

يعوداهوذوهاهجرية13صفرشهرفيالوليدبنخالدبقيادةالعراقمنارتحلقدكان

الوليدبنخالدمنبدلأوقاصابيبنعتبهبنهاشمبقيادةسنتينغياببعدالعراقالى

.آلافتسعةمنبدلأجنديآلافستةوعدده

رجلالفقوامهاوكانالجيشهذامقدمةعلىالقعقاععتبةابندفع)هاشموقد

وطلبرجالعشرةمجموعةكلمجموعاتالىفقسمهمالقادسيةالقعقاعبهموصل

علىالقعقاعوكانالرؤيامدىتليهاوالتيمجموعةكلبيندفعاتعلىيتقدموااناليهم

)3(.القتالميدانوصلتعشرةاولراس

المبارزةطالبآالفرسنحوامامهموتقدمتميمبنيقبيلتهنحوانطلقوصولهوعند

القعقاعفسألهلمبارزتهالقعقاعنحوفتقدمتميمبنيقبيلةيواجهجاذوية()بهمنوكان

الذيالجهوريبصوته()القعقاعصاحعندهاجاذوية()بهمنأنالهفقالاسمهعن

وقتله.كالسهمنحوهانطلقثمعبيد(أبيلثاراتالجسريايوملثارات)ياكالرعديجلجل

عليبماهجمثم()البيرزاناليهفخرجالمبارزةيطلبالفرسامامثانيةالقعقاعوعاد

)3(.وقتله(القعقاع)

ارادوقدللمسلمينالرجحانشديدةكفتهاوكانتالظهرحتىالمبارزةواستمرت

علىنفسىأثرمنالمبارزةتتركهلمانفسيأالمعركةميزانيقلبانالمبارزةبهذهالقعقاغ

ساهمقدالاخرىتلوالمجموعةالقعقاعمجموعاتوصولانكماالطرفينمعنويات

.الفرسمعنوياتوتحطيمالمسلمينمعنوياترفعفيكبيربدورايضآ

اليومفيالفيلةصنعتهماقبيلتهافرادأخبرهفعندماخلاقمبدعمفكروالقعقاع

146صبيروتالنفاثسارد،القادسية،كمالعادلاحمد(1)

.021صبيروتوالنشرللطباعةالحديثالقاموسارد،الرابعالجزء،والملوكالاممتاريخاالطبري)2(

021صالرابعالجزء،والملوكالاممتاريخ،الطبري)3(
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مجموعاتالىقومهوقسمأحمالأعليهاووضعوجللهافبرقعهاالابلالىعمدالاول

الفارسيالجيشقلبعلىهجومهباشرثمتحميهافرسانهمحولهاوطافتعليهااركبهم

رستم،الىيصلانكادحتىالجيشذلكقلبعلىيضغطواستمرالمسلمونمعهوهجم

حيث()أرماثيوالفيلةمنالمسلمونلقيممااعظم()أغواثيومالأبلمنالفرسفلقي

المسلمين.خيولركبتهمثمالابلمنتفرالفرسخيولاخذت

استمرحيثفيهاالقتاللشدةالسواد()ليلةالليلةهذهسميتالسواد)1(ليلة-3

تدعى)أرماث(ليلةفكانتالليلمنتصفحتىفاقتتلواالناسوتزاحفمحتدمآالقتال

كبيردورالثقفيمحجنلأبيوكان)السواد،ليلةتدعى)أغواث(وليلة)الهدأه(ليلة

ابووكانسعدفرس)بالبلقاء(لهوتسمحقيودهتفكبأنسعدزوجةسلمىاستأذنحيث

سعد.مكانعرفطهبنخالدتوليهعلىاعترضلانهمحبوسآمحجن

عظيمافعلهوكانبعدالقتالفييشتركلملانهعاليةحجنأبيلياقةكانتوقد

البلقاء(وهذهمحجنابو:هذالقلتمحجنابيمحبسلولا)واللهوقالسعدرآهحيث

()2(.سراحهاطلقمحجنابوانهعلموعندما

بوصولالمسلمينجانبمناليوماهذاثاحدتلخصعماس()يومالثالثاليوم-3

المجموعةالاسلاميالجيشالىوانضمامهما)!اكرالصباحمعوجيشهعتبهبنهاشم

)3(.المسلمينمعنوياتبهمنععتفا)القعقاعصنعكماالاخرىتلو

لهاوعينوااخرىمرةالقتالميدانالىالفيلةادخلواخفدالفرسجانبمناما

الثاني.اليومفيفعلتهمالمسلمونبهايفعلانخشيةالفرسانتحمبة!مالمشاهمنحرسآ

هذهفيالضعفنقاطعنالمعركةفيأسرهمتمالذينالفرسبعضسعدواستشار

عليها.خطراأشدهاومشافرهاعيونهابأنفأخبروهالفيلة

واجهتيأمامأجربوالاخرأبيضأحدهماخطيرينفيلينالفيلةهذهبينمنوكان

ويقطعاالابيضالفيلعينيبفقيءيقوماأنوعاصمالقعقاعالىفآرسلوأسدتميم

يقوماأنأسدبنقبيلةمنعمرو(بنوالربيلمالكبن)حمالالىارسلكمامشفره

المجلد،التاريخفيالكامللاثير،.ابنوكذلك122-121ص،الرابعالجزء،والملوكالاممتاريش.الطبري(1

323صر،الثافي

التافي،المجلد،التاريخفيالكاملالاثير!ابنوكذلك،123ص.الرابعالجزء.والملوكالاممتاريش،2(الطبرقي

32.؟صر

ايةالبدكثير،ابنوكذلك132د-323ص،بيروتالاسلاميةالمكتبة،الثافيالجزء.الدهبمرو.قيامسعود1

.ثد-؟؟ص،السابعالجزء.رالماية

مملأ39
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مشفره)1(.ويقطعاالاجربالفيلعينيبفقيء

هذانفخرجالمهمةهذهتنفيذمنوأسدتميمرجالبمساعدةجميعآنجحواوقد

الىعائدةالفيلةبقيةفلحقتهماالنهرفيبنفسيهماوالقياالفرسصفوفبينمنالفيلان

ائن.المد

الظهرقبلالمعركةميدانمنالفيلةباخراجالمسلموننجحوهكذا

هذاوفيمواقعهمالىالجميعفعادالمساءحتىاليومذلكطولشديدأالقتالواستمر

)2(.القتالفيالاخرىعلىكفةأيةترجحلماليوم

منهاالفرسيتسللانفخشيا!تيقانهرعلىمخاضةبوجودسعدعلمالهريرليلة

كربمعديبنوعمروالاسديخويلدبنطلحةمنكلأفأرسلبالمسلمينويوقعوا

الرجلانوصلوعندماالمنطقةتلكفيالفرسوجودعدممنللطكدالمخاضةالىالزبيدي

صنعهالذي(الردم)منطقةخلفووصلالمخاضةعبرفقدطلحةفأماآهناكاحدايجدلم

ثلاثآ.صوتهبأعلىوكبرعليهوعبرواالفرس

سعد.أوامرينتظرمكانهفيبقيبليتبعهفلمكربمعديبنعمروواما

صاحبهيميزوالمحيثجميعآوفوجئواطليحةصوتوالمسلمونالفرسسمع

.للقتالالجميعواستعدالفرسوتشاءمالمسلمونفاستبشر

)3(.بهاللحاقمنالفرسيتمكقولمبذلكواخبرسعدأمعسكرهالىطليحةعاد

فيعليهكانتعمامختلفةالفرستعبيةوكانتجديدمنصفوفهماالطرفينكلاعبأ

للمسلمينالقتاليالمستوىانوالمبارزةالقتالخلالرستملاحظفلقدالاولىالثلاثةالايام

يكونأنقررفقدولذلك،للفرسالقتاليالمستوىمنبكثيرأفضلالبدنيةاللياقةوكذلك

القلبفيصفآعشرثلاثةفيفنظمهموالفرالكرباسلوبوليسزحفأالليلةهذهقتاله

الفرسانخلفالمشاهكتائبصفثمالمقدمةفيالفرسانوضعفقدوكذلكوالمجنبتين

إلفرسجهةمنسهموخرجبالقتالالاذنينتظرانبعضهمامواجهةفيالفريقانووقف

المجلد،خلدونابنتاريخ،خلدونابنوكذلك،128-126صالرابعالجزء،والملوكالاممتاريخ،1(الطبري)

89صالثانيالجزءبقية،الثاني

اضاني،االمجلداالتاريخفيالكاملالاثير،ابنوكذلك!128صاالرابعالجزءاوالملوكالاممتاريخ،)2(الطبري

89.صالثانيالجزءبقية،الثانيالمجلد،خلدونابنتاريخ،خلدونابنوكذلك328،-327ص

الثانيصالمجلد،التاريخفيالكاملالاثير،ابنوكذلك،921ص،الرابعالجزء،والملوكالاممتاريخ،)3(الطبري

328.
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يقولنجدهولذلكعليهافوافقهخطتهعلىسعدأأطلعقدالقعقاعيكونوربما

فعلتهعلىوأقرهالقعقاعصنعالذيالامر)انالهرير:ليلةالقعقاعبهجومأخبروهعندما

()1(.الليلةسائرواتميماهقالثموانصرهلهاغفرها)اللهم:وقال

والشامالعراقفيحروبهجميعفيباستمرارخالدطبقهاسلوبالخصمفانهاك

.الحروبهذهكلالقعقاعشهدوقد

للمسلمينالايذانبمثابةكانالليلطوليجلجلكانالذيالقعقاعوصوت

الثباتمنمزيدالىويدفعهموالنخوةالحميةفيهميبعثكانكماالقتالباستمرار

والنصر.

قلبفياسفينهالقعقاعيدقالقادسيةاياممنالرابعاليومشمسطلوعومع

وتصلالمبارزةفيوصولهفورقتلهقدكانالذيجاذويهبهمنقواتعلىالفارليالجيش

)2(رستمقيادةمقرالىتميمقبيلة

حيبةفيالقاضيةالفنيةبالضربةأشبهالرابعاليومصباحالقعقاعهجومكان

الهرير.ليلةطوالالاعياءمرحلة!الىأوصلهأنبعدعدوهنحووجههاالمصارعة

الذيالوقتفيواطارتهارستمخيمةاقتلعتقويةبريحالهجومهذااللهباركوقد

الخيمة.هذهمنقريبآوصلتقدتميمقبيلةكانت

عليهاارسلالتيالبغالأحدخلفاختبأبهأحاقالخطرقدانرستموجدوعندما

وقتله.علقمهبن4هلافأدركه،للجيشالمؤنكسرى

وعندما()2(الكعبةوربرستم)قتلت:صوتهبأعلىوصاحالفرسرايةالىذهبثم

منتمكنمنمنهمونجاغرقمنالنهرفيمنهمفغرقهربآأدبارهمولواالفرسسمعه

قيالمعابرأقفلحيثالنجاةسبللهميفتحلمسعدأ)ولكنقليلأعددهموكانالنهرعبور

الفراتاسفلنحوالفارينعمروبمطاردةبنعاصموأخيهالقعقاعمنكلأوكفوجوههم

بن)خالدوأمر،الفراتأعلىنحوالفارينالسمطا)4(بمطاردةبنشرحبيلكلفكما

بن)زهرةكفقدذلكقبلوكانالمسلمينشهداءودفنالفرسقتلىبسلبعرفطة(

وأخذقتلهحيث)الجالينوس(رأسهمعلىوكانبهمفلحقالفارينبصاردة(حيوه

)5(سلبه

الثانيصالمجلد،التاريخفيالكاملالاثير،ابنوكذلك131ص،الرابعالجرء،والملوكالاممتاريخا1(الطبري)

932

الثانيصالمجلد،التاريخفيالكاملالاثير،ابنوكذلك،132ص،الرابعالجزء،والملوكالاممريخت،الطببري)2(

933.

.132صالرابعالجزء،والملوكالاممتاريخ،)2(الطبري

.691ص/النفائسدار/القادسية/كمالعادلاحمد)4(

الثاني،المجلد،خلدونابنتاريخ،خلدونابنوكذلك،133ص،الرابعالجرء،والملوكالاممتاريخ،)5(الطبري

99181،ص!،الثاتءالحرلقمة
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علىتوجهواالفرسعلىللمسلمينحاسمبنصرالقادسيةمعركةانتهتوهكذا

.فارسبلادجميعذلكبعدوفتحتكبيرعناءدونوفتحوهاالمدائنالىاثره

الفرسأماشهيدوخمسمايةالافثمانيةالمعركةهذهفيالمسلميناءشهدعددبلغ

مقرنينالفثلاثينالىاضافةقتيلالافعشرةالاخيريناليومينفيقتلاهمعددبلغفقد

)1(الاوليناليومينفيسقطواالذينوالقتلىالعتيقنهرفيغرقواالسلاسلفي

.691صالنفائسارد،القادسية،كمالعادلاحمد1()
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الاسم

)أ(

وملمائرصو-محسلىا

الاعلامفهرس

ال!سفحة

-----.5116،25،42،73،98،

16،،3--

16،22-.

34،21ط2331،33،--

121--

116--

------138

------115

-----.،22،23،25،26،27،2803،32،33،،3،34،37،41،42،47

55.65،73،75،77،9،1،88،99،301،914،915

132،411،451،941
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22،23،2503،73،...--.---.....------------....------------.....-يدزبناسامة

15،32---............-------------.....الازدريعمبربنالحارث

،132136،173------.--.--....--------...---------.........العؤامالزبيربن

------...الحضرصيالعلاء

العنسي-.-

النساسنة

عثهقيهالميح

بنالقعقاع

النسطور----

----...السلام

قيصي.عمرا

.-------..مقرنبنالنعمان

---------....حارئةبنالمثنى

00038،93

00003،04

00077

0087

0-47،0،5،96061،017173،178،،181

00137

0031

001447،48،،0،545،65،96،73،76،88،94153،1

155،915،016

93.---------.....--...-------........-المبديساوىالمذربن

914----....--------..........-------الشيبانيحارئةبنالمحنى
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)ب(

22-----..:.---.....-....--...الأسلصيالحصيببنيدةبر

----------يةجاذوبهمت

)ث(

57،58،95،017----------------..--

16----...-----..-----..ه--.--...--.---العجلاناقرمبنثابت

)بر(

-..--.الأيهمبنجبلة

طالبابيجحفربن

..--..جادبنجيفر

)ح(

121،125--

00121،135،141

0015،16،91

004-

093-
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37،93..-....-.----------.-!-------...-الحميريمحضبنحديفة

)خ(

16،02،25،27،33،34،38،41،42،45،46،47،48،9405،الوليد--------------.-.-.----.----------------....----بنخالد

5355556،58،،95.،65،75،76،83،785979،،99،401

113،114،125،135،145،914

153،156،017،178،181

08،83،87،88،8109،،3204،73،76،-------------------،،-،------------------------،سعيدبرخالد

الأزوربنتخولة

عمراقيابنخالد

)د(

)ذ(

------------------------الازدقيمالكبنلقيصاذوالاخ

)ر(

رستر

32

93

135
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)ز(

15،16،91...-.-..-.....................----.--.-.......--حارثةبنيدز

)س(

،15155،156،...........----.-..........-..---....--...يارشهربنصابور

،22،153154،155،916،173،177.........----.-...-........-..---.-...----وقاصابيبنسحد

178،181

الحصيسقلاب

قيس...بنسليط

مقرنبنيدسو

عمير---بخهشف

000141

31،04،58-.-

023-.

)ش(

181............--....-..-..-.-.-.------.00السطبنسرحبيل

37،73،76،8309،79،99،301،801،115،.........................-----------------حسنةبنسرحبيل

135،136

؟0000000000000055....--------...---عمرالغسانيبنصحبيل

-187-

http://al-maktabeh.com



)ض(

،34،135136--..--..-..-...-.--........---......---.--...الأزورضراربن

(ط)

33،34،916،177-.-------..-...-...--.....-------الأسدييلدخوبنطلحة

)ع(

38،125...---------......-....-.......-----بكرابيبنعدالرحمن

روا!ةبنعدالله

مقرنبنعدالله

125...------..-...---......--.-.----...عبدالحميدبنعدالملك

،9563......------..-.----.---.--......---......العجليعبدالأسود

-..----.-----------...-----------.-..---.-32،37،93،04هرتمةبنعرضجة

،22،23،25،27،28،9203،34،37،301801،------.--------.-----------------------..--..الخطابعمربن

153155،

،04177---..-...------......---.....--------.-الزبيديمحدعمربن

27،32،370497،83،89،80،1،115،117،131،--------....----.--.-------..-----------..-..العاصعمربن

132

125---..-..-...---.--...------..--.-الحمدانيالحرثبنعدي

48------..-..-...--.---......------...---الطاثيحاتمبنعدي

3704،64،---...------......-..---.--.......-----جهلابيبنعكرمة

عتبةبنعفيره
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